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مقدمة

بك أمني أحمد بقلم

١٩٥١ سنة يونيه القاهرة

الرحيم الرحمن هللا بسم

وسبب اليوم. إىل األول القرن من اإلسالم يف كبريًا دوًرا لعبت واملهدوية املهدي فكرة
يف سنتهم العدل، وتحب الظلم تكره الناس نفسية أن األول شيئني: إىل يرجع نجاحها
ارشأبت األسباب من سبب ألي زمنهم يف العدل يتحقق لم فإذا واألمكنة، األزمنة جميع
الخيال إىل لجأ من الناس فمن أشكالها، بجميع العدالة فيه تتحقق عادل لحاكم نفوسهم
من وخلق الفارابي، تعبري حد عىل الفاضلة املدن أو اليوتوبيا ذلك يف وألَّف فيه يعيش
ينعم بخياله فيه وعاش الخلو، كل الظلم من خاليًا العدالة، كل عادًال ونظاًما دنيا خياله
جمهورية نمط عىل كثرية يوتوبيات والغرب الرشق يف لنا روى فقد الخيايل، بالعدل

أفالطون.
الدنيا يف االجتماعية العدالة وتحقيق املظالم هذه رفع يريد الثورة إىل نزع من ومنهم
كان الدين طريق عن الفكرة هذه جاءت وإذا لوها، أمَّ تحقيقها عن عجزوا فلما الواقعة،
كثرت ولذلك أملهم؛ يحقق ما املهدي فكرة يف فوجدوا وأمًال، وغرية حماسة أكثر لها الناس
إيليا رجوع اليهود فاعتقد وإسالم؛ ونرصانية يهودية من املختلفة األديان يف الفكرة هذه
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ملئت كما عدًال األرض يمأل القيامة يوم قبل عيىس رجوع واملسلمون املسيحيون واعتقد
عىل املسيح وسلطوا الدجال، باملسيخ الظلم وإىل باملسيح العدالة إىل رمزوا ولعلهم ظلًما.

لألمل. وفًقا يموت والظلم يسود العدل بأن إيماءً فقتله املسيخ
حاول وقد العصور، كل يف وذلك ظلًما، مملوءًة والغرب الرشق يف الدنيا أن والثاني
يفلحوا، فلم بالعدل ميلء جو يف سعيد عيشة ويعيشوا عنهم، الظلم يزيلوا أن كثريًا الناس
وسيمأل غًدا، فسيأتي اليوم يأت لم إن عادل، إمام أملهم من فكان أّملوا يفلحوا لم فلما

اآلمال. جميع يديه عىل وستتحقق عدًال، األرض
سادت مما أكثر الرشق سادت وقد الغرضني، هذين تحقق املهدية فكرة وكانت
عمًال أكثر والغربيني واملستقبل، للمايض نظًرا وأكثر أمًال، أكثر الرشقيني ألن الغرب؛
الدين، إىل أميل الرشقيني وألن الرشقيني؛ من أكثر واقعيون فهم الواقع، إىل نظًرا وأكثر
هذه مع تتمىش دينية فكرة املهدية وفكرة التدين. مع إال يأتي ال العدل بأن اعتقاًدا وأكثر

األغراض.
الكتيب. هذا فكان بها، عهدنا أول من تاريخها وأتتبع الفكرة هذه أرشح أن أردت

الباطل. وإبطال الحق إحقاق إىل يوفقنا أن نسأل وهللا
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وتطورها املهدية فكرة ظهور أول

هداه من فكل يهدي، هدى من مفعول اسم وهي بسيطة، كلمة األصل يف املهدي كلمة
الحديث: املعنى بهذا فجاء ملسو هيلع هللا ىلص. النبي أيام املعنى هذا يف استعملت وقد مهدي. فهو هللا

املهديني». الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي «عليكم
حسان شعر يف الكلمة جاءت هذا وعىل للكلمة؛ اللغوي املعنى إال املعنى هذا يف وليس

ملسو هيلع هللا ىلص: رثائه يف يقول إذ الرسول، شاعر ثابت بن

األرم��د ب��ك��ح��ل م��آق��ي��ه��ا ك��ح��ل��ت ك��أن��م��ا ت��ن��ام ال ع��ي��ن��ك ب��ال م��ا
ت��ب��ع��د ال ال��ح��ص��ى وط��ئ م��ن خ��ي��ر ي��ا ث��اويً��ا أص��ب��ح ال��م��ه��دي ع��ل��ى ج��زًع��ا
ال��م��ه��ت��دي ال��ن��ب��ي االث��ن��ي��ن ي��وم ف��ي وف��ات��ه ش��ه��دت م��ن وأم��ي ب��أب��ي

فقال: امللك، عبد بن سليمان الفرزدق مدح وقد

ال��س��ب��ي��ل وض��ح ق��د ال��م��ه��دي ه��و ع��ل��م��ت��م ق��د ال��م��ب��ارك س��ل��ي��م��ان

امللك: عبد بن هشام يف وقال

ال��رش��ي��د وال��ح��ك��م ال��م��ه��دي ه��و ش��ك غ��ي��ر ال��خ��ل��ي��ف��ة ل��ه: ف��ق��ل��ت

املهدي اسم فخصوا فشيئًا، شيئًا تتحول الكلمة بدأت ثم جرير. شعر يف وكذلك
أطلقوا ثم مهديٍّا». «هاديًا عيل عىل أطلقوا أنهم الغابة» «أسد كتاب يف وجاء وحده، بعيل

املهدي. ابن املهدي فقالوا: مقتله، بعد الحسني عىل الكلمة
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معنويٍّا عليٍّا يرث أن الطبيعي من أنه طائفة رأت الحسن ومات الحسني قتل وملا
فقط؛ والحسني الحسن هما لعيل الوارث أن غريهم رأى كما الحنفية، ابن محمد ابنه
ال لكن عيل فابن الحنفية ابن أما ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول بنت فاطمة من عيل أبناء وحدهما ألنهما
ذلك. يف العلماء اختالف عىل والء أو صليبية حنيفة بني من امرأة من بل فاطمة، من

العلم كثري عامًلا — ذكرنا كما عيل ابن وهو — هذا الحنفية ابن محمد وكان
عنه نيابة القتال إىل أبوه به يبعث كان الجسم. قوي أبيه، من الروحانية ورث روحانيٍّا،
عيل عينا والحسني الحسن «إن فقال: ذلك، يف له فقيل والحسني، الحسن يبعث مما أكثر

بيده». عينيه عن يدرأ فهو يده، وأنا
ليصارع عنده من أقوى يختار أن إليه كتب معاوية عهد يف الروم ملك أن ويحكون
عهد من العرب وملوك الروم ملوك بني جار هذا «إن الروم: ملك وقال عنده، من أقوى
أقوى ثم رومي، رجل وأطول عربي رجل أطول حول تدور املسابقة وكانت بعيد»،
يف عليه فأشار العاص، بن عمرو معاوية فاستشار رومي، رجل أقوى مع عربي رجل
وإما الزبري، بن هللا عبد إما رجلني: بأحد القوة ويف عبادة، بن سعد بن بقيس الطول
وذلك له. اطمئنانًا وأكثر نفسه إىل أقرب ألنه محمًدا؛ معاوية فاختار الحنفية. ابن محمد

األوملبية. األلعاب يف اليوم تعمل التي كاملسابقات
أبايعك «ال له: وقال الزبري، بن هللا عبد مبايعة عن الحنفية ابن محمد امتنع وقد
أن فاضطر وآذاه، وحرصه جواره فأساء الناس»، عليك ويتفق البالد، لك تجتمع حتى

أصحابه. بعد مع مكة من يهرب
عبيد أبي بن املختار يتزعمها كيسان، إىل نسبة الكيسانية تسمى فرقة ونشأت
كلمة نقل ولكنه املهدي، وهو اإلمام هو الحنفية ابن محمد أن وفرقته هو وزعم الثقفي.
وأصحابه هو وإنما يمت، لم املهدي هذا أن وهو اليوم؛ إىل لزمها آخر معنى إىل املهدي
وأصحابه وأنه املدينة. من مراحل سبع عىل الحجاز يف وهو رضوى، جبل يف يقيمون
فيملؤها الدنيا إىل يرجع ألنه وماءً؛ عسًال تجريان نضاختان عينان وعنده يرزقون، أحياء

عدًال.
الذين وهم بالشيعة التصقت جهة فمن أخرى، معان للكلمة ليست هنا ومن
املهدي كلمة إىل أضيفت أخرى جهة ومن املقبلة، األيام يف املعنى هذا عىل استخدموها

املنتظر». «املهدي دائًما: يقال وأصبح فلزمتها، «املنتظر» كلمة
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خوًفا والعباسيني األمويني عيون عن إمامهم أخفوا الشيعة إذا أن يف سببًا هذا وكان
جاء إذا يرجع منتظر، «مهدي عليه: يقولون كانوا ولكنهم بموته يقولوا لم قتله، من

العدل». ويحقق املظالم، ويزيل معه الناس فيخرج املقدر، خروجه ميعاد
بني رابطة كبري هنا وليس العقيدة. هذه يعتقد املشهور الشاعر عزَّة ُكثرَيِّ وكان

فقال: عقيدته؛ يف عقله وضعف عزة يف الجيد شعره

ال��ل��واء ي��ق��دم��ه��ا ال��خ��ي��ل ي��ق��ود ح��ت��ى ال��م��وت ي��ذوق ال وس��ب��ط
وم��اء ع��س��ل ع��ن��ده��م ب��رض��وى زم��انً��ا ف��ي��ه��م ي��رى ال ت��غ��يَّ��ب

امللك يطلبون ثائرين يخرجون آلخر حني من فكانوا الشيعة، بني العقيدة هذه وشاعت
املهدي. باسم

بنظرية السفاح ظهر األمويني قتال عىل أوًال والعباسيون العلويون تحالف وملا
السفاح، بايع هذا هاشم أبا وأن هاشم، أبا ابنه بايع الحنفية ابن محمد أن وهي جديدة؛
فإذا هني، هذا أمرهم أن اعتقدوا ألنهم العلويون؛ عليهم يثر فلم املنصور بعده من ثم
فما فالهم؛ خاب ولكن يسري، العباسيني هؤالء فأمر األمويني، عىل معهم تغلبوا هم
العباسية، الدولة بتأسيس وفاز جميًعا، والعلويني باألمويني نكل حتى السفاح ويل إن
فلقب فيها واعتقادهم الناس عند املهدي كلمة شيوع واستغل املنصور، بعده من فجاء
الخالفة ليحيط املنتظر املهدي أنه عىل إليه ودعا الفكرة، هذه أساس عىل باملهدي ابنه

عهده. ويل وجعله الديني، والتقديس الدنيوي بالسلطان
وتسمية باملهدي هذا ابنه بتلقيبه ديني أساس عىل العباسية للدولة تأسيسه وكان
باسم تشبًها السالم بدار بغداد وتسميته املؤمنني، أم باسم تشبًها الخلفاء، بأم املهدي أم
ال قصريًا بابًا وجعل أيًضا، الجنة باسم تشبًها الخلد، بقرص قصوره أحد وتسميته الجنة،
األحاديث يضعوا أن الفقهاء بعض وتكليفه له، تعظيًما راكع كأنه انحنى من إال يدخله
املهدي وكان املهدي. ابنه عىل تنطبق بصفات ووصفه النبي، ومدح العباسيني مدح يف
يف الشديد إمعانه وخصوًصا ترصفاته، من كثري يف ذلك يظهر دينية، هلوسة ذا نفسه
واملدافع الدين حامي بمظهر وظهوره وقتلهم وتقصيهم الزنادقة، سماهم من محاربة
من يئس وملا بالهادي، موىس وتلقيبه وهارون، موىس األنبياء باسم لولديه وتسميته عنه،
للمهدي مساوية كلمة وهي بالرشيد، لقبه املهدي، هو لقبُه ألنه باملهدي؛ هارون تسمية

وهكذا. األول بمعناها
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الحكام بظلم ذرًعا ضاقوا فقد الربابرة، يد عىل املغرب يف املهدي كلمة وتضخمت
األغلب بنو وأذاقهم لإلسالم، تعصبوا قد أيًضا كانوا وإن غريهم، عصبية ضد وتعصبوا
حتى عليها، لهم قدرة ال التي الكثرية الرضائب عليهم ففرضوا العذاب؛ سوء العرب من
الدولة عن لالستقالل ودعوا الوضع، هذا الشيعة فانتهز لهم يسمع فلم بالشكوى ضجوا
اسمه ماهر رجل لسان عىل الكلمة ووضعت املهدي فكرة فيها الشيعيون وأذاع العباسية،
ويحمسهم اإلسماعيلية، مذهب فيهم ويبث املنتظر للمهدي يدعو الشيعي. هللا عبد أبو
وأخضعوا وطردوهم، العباسيني عمال عىل تغلبوا وأخريًا شديًدا، قتاًال فقاتلوا للحرب،
«بلغت النقد وجهي أحد عىل فجعلوا باسمهم، السكة ورضبوا لحكمهم، املغرب بالد أكثر
ووسموا هللا»، سبيل يف «عدة السالح وعىل هللا» أعداء «تفرق اآلخر الوجه وعىل هللا»، حجة

هلل». «امللك بعبارة الخيل
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الفاطميون

كما الشيعي هللا عبد أبو وهو بالداعي نكل ثم املنتظر، باملهدي امللقب هللا عبيد وظهر
بالربامكة. الرشيد نكل وكما الخراساني مسلم بأبي املنصور نكل

الخلفاء أنهم وأبناؤه هو وادعى إليه، نسبة املهدية تسمى بلدة املهدي أسس ثم
شاعرهم: وقال العباسيني، دون الصحيحون

أم��ي��ر ك��ل أرك��ان ل��ق��دوم��ه ت��ض��ع��ض��ع��ت ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ه��ذا
ال��م��ق��دور م��ن م��غ��ارب��ه��ا أم��ن��ت ب��ه وم��ن ال��ف��اط��م��ي إم��ام ه��ذا
وال��م��ي��س��ور ل��ل��ع��س��ر أرج��اه��م دع��ات��ه خ��ي��ار م��ن ت��خ��ي��ر م��ن ي��ا

وأسس الصقيل، جوهر يد عىل مرص فتح الذي هللا لدين املعز كان هذا املهدي نسل ومن
ونرشوا عظيمة، حضارة مرص يف الفاطميون هؤالء أقام وقد املعزية. وسماها القاهرة

األيوبي. الدين صالح ملكهم أزال حتى قرونًا وظلوا التشيع فيها
يصحح قسم قسمني: إىل الفرنج من واملسترشقني العرب من املؤرخون وانقسم
نسبتهم صحة نفوا إنما الشكاك أن مدعيًا خلدون ابن رأسهم وعىل فاطمة، إىل نسبتهم

األقوال. بعض من روي ما عىل معتمًدا هذا نسبهم يف يشك وقسم للعباسيني. تملًقا
خلفائهم سرية ثنايا يف نقرأ الالهوتية، بالصبغة مصطبغة الفاطمية الدولة وكانت
كبريان كتابان هناك كان وربما والعباسيني، األمويني سرية ثنايا يف مثله نجد ال ما
باملصطلحات مملوء أوًال فإنه األندليس، هانئ ابن ديوان األول اإللهية، النزعة هذه يمثالن

كقوله: والداعي كالدعوة اإلسماعيلية
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م��ش��ت��ق ال��دع��وة م��ن ب��اس��م ال��ورى ح��ي��اة ف��اع��م��ر ال��ورى أن��ت

الدعوة أصول نرى الديوان ويف ذلك، ونحو والويص والتأويل العهد كلمة ومثل
هذا وإن مختفيًا، أم ظاهًرا كان سواء عرص، كل يف اإلمام وجود رضورة مثل الشيعية؛

كقوله: األمة مصالح وتدبري الرشيعة، لحفظ منه بد ال اإلمام

م��ق��دم دل��ي��ل م��ن ف��ي��ه��ا ب��د ف��ال ك��ل��ه��ا األرض ي��ش��م��ل أم��ن ك��ان إذا
م��ت��رج��م وس��ي��ط م��ن ف��ي��ه��ا ب��د ف��ال ل��ع��ل��ة ال��ل��غ��ات ت��ف��ري��ق ك��ان إذا
م��ع��ل��م غ��ي��ر م��ن ت��رس ل��م ول��ك��ن��ه��ا أرض��ه ال��ل��ه دح��ا أن ه��ذا وآي��ة
دل��ي��ال وال��ق��ي��اس رش��ًدا وال��ع��ق��ل واع��ًظ��ا ال��ت��ف��ك��ي��ر ي��ك��ن ل��م ل��والك
ت��زي��ي��ال أرك��ان��ه��ا وت��زاي��ل��ت ت��ض��ع��ض��ع��ت ال��ب��الد س��ك��ن ت��ك��ن ل��م ل��و

يقول: كما الدنيا، وجود علة اإلمام إىل الدعوة ومثل

األش��ي��اء ك��ان��ت م��ا ول��ع��ل��ة ل��ه خ��ل��ق��ت وم��ن ال��دن��ي��ا ع��ل��ة ه��و

∗∗∗
ال��م��ك��ن��ون وغ��ي��ب��ه��ا اإلل��ه ب��دأ ال��ت��ي األول��ى ال��ن��ش��أة ض��م��ي��ر ه��ذا
ال��ت��ك��وي��ن وك��ون ال��ك��ت��اب أم ف��ي ال��م��ق��دور ق��در ه��ذا أج��ل م��ن

سالم وروحه عيب كل من مربأ جسده والخريات، الفضائل لجميع جامع اإلمام وهذا
يقول: كما نقصان، كل من

ت��ف��ص��ل ال��ك��ت��اب آي��ات أي��ام ف��ض��ي��ل��ة ب��ك��ل ل��ه اإلل��ه ف��رغ

∗∗∗
ي��ج��س��م ل��م ال��ذي األع��ل��ى م��ن ش��ع��اع ي��م��ده ج��س��م ف��ي ه��دى وروح
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يقول: ذلك ويف الناس، وشفيع األرض ووارث الخلق وهادي هللا أمني اإلمام وهذا

األم��ن��اء ع��دت إن وب��الده ع��ب��اده ب��ي��ن ال��ل��ه أم��ي��ن ه��ذا
ش��ف��ع��اء ل��ج��دوده��ا وج��دوده ب��ه ن��أت��ي ألم��ه ال��ش��ف��ي��ع ه��ذا

هللا من ملهم ألنه زلة؛ منه تبدو وال أذى، من يتصور ال كالنبي معصوم اإلمام وهذا
اإللهام: درجات بأعظم

ي��ج��ه��ل ال ب��أن��ه ال��ض��م��ي��ن ف��أن��ا ج��ب��ي��ن��ه ف��وق ال��ق��دس س��ي��م��ا ك��ان م��ن
خ��ل��ل م��ن ال��ل��ه أراه ف��ي��م��ا ول��ي��س ي��ص��ح��ب��ه ال��ل��ه ب��اخ��ت��ي��ار م��ؤي��د

ولم مات «من حديثًا: ويروون تغتفر ال جريمة فجهله لإلمام، الناس معرفة وتجب
بمعرفته: إال تنجو ال ونفوسهم جاهليًة». ميتًة مات فقد زمانه إمام يعرف

ال��ت��ق��ى ح��ق ال��ل��ه ات��ق��ى م��ا إذا م��ن��ج��ات��ه أن��ت م��ن ل��ي��ع��رف��ك
م��ق��رون ع��ن��دن��ا ب��ه��ذا ه��ذا خ��ل��ي��ف��ة وش��ك��ر ص��وم م��ن ف��رض��ان
ف��ت��ي��ال ال��ع��ب��اد إي��م��ان ي��غ��ن ل��م أله��ل��ه��ا ال��ن��ج��اة س��ب��ب ت��ك��ن ل��م ل��و

مثًال: هانئ ابن فقال كبريًا، غلوٍّا اإلمام هذا يف غلوا وقد

ال��ق��ه��ار ال��واح��د ف��أن��ت ف��اح��ك��م األق��دار ش��اءت م��ا ال ش��ئ��ت م��ا

ويقول:

رس��وال اإلل��ه ب��ع��ث م��ا ال��ن��اس ف��ي م��ق��س��ًم��ا ب��اإلل��ه ع��ل��م��ك ك��ان ل��و
واإلن��ج��ي��ال وال��ت��وراة آن ال��ق��ر أن��زل م��ا ف��ي��ه��م ل��ف��ظ��ك ك��ان ل��و

الفيض نظرية أساس عىل بنيت فقد الصفا إخوان فرسائل الثاني الكتاب وأما
أقوى األئمة عىل فيضه وأن عباده من يشاء من عىل نوره من يفيض هللا وأن اإللهي،
إن وقالوا: الحديثة، األفالطونية وحورتها أفالطون بها قال التي النظرية وهي فيض،
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واختتمت ومحمد، وعيىس وموىس وإبراهيم نوح يف ظهرت دورية مظاهر الفيض لهذا
وأوهام. هيام السبعة عدد يف ولهم باإلمام

منذ لإلنسانية وتظهر متوالية، ومراحل مختلفة درجات يف اإللهية الروح وتتجىل
املهدي يأتي املعنى وبهذا ملسو هيلع هللا ىلص، محمد إىل جاءت حتى الكمال، نحو متدرجة خلقها بدء

محمد. رسالة حتى قبله من تفوق برسالة
لقوم يصلح إنما والظاهر الظاهر، غري باطنًا له أن عىل القرآن يفرس أن ويجب
اإلمام إن حتى الباطن، املعنى يفهمون الذين هم الخاصة إنما بعد، نضجهم يكتمل لم
يقول القرآن إن له: وقالوا أصحابة بعض ذلك عليه فأنكر الخمر يرشب كان إسماعيل
كالصوم الفرائضاألخرى يف فعل وكذلك مجازيٍّا، تفسريًا الخمر آية ففرس الخمر، بتحريم

اإلسالمية. الرشائع من تحللوا وبذلك والحج،
معان، عىل دالة أرساًرا للحروف أن فزعموا الحروف يف الصفاء إخوان كذلك وغال
قوله عىل فيها واستندوا املهدي، ظهور ميعاد منها يفهم أن يمكن الحروف هذه وأن
معرفة عدم عىل تدل اآلية أن ومع ُهَو﴾، إِالَّ يَْعَلُمَها َال اْلَغيِْب َمَفاِتُح ﴿وَِعنَدُه تعاىل:
الكندي عن روي وقد عباده، من يشاء من عىل بعلمه تجىل هللا إن فقالوا: للغيب أحد
أن الصفاء إخوان يف وذكروا األعداد، وأرسار الحروف داللة تتضمن رسالة الفيلسوف
يف اليهود ذلك يف مقلدين وقراناتها، النجوم حركات عىل يتوقف املنتظر املهدي ظهور
شاع وقد استري». «هستري لكلمتي العددية القيمة يتبع املسيح ظهور موعد إن قولهم:
إنه حتى النجوم بحركات الكون وأحداث األرض، حركات ارتباط وغريهم الباطنية بني
علم سموه علًما ذلك يف ووضعوا السماء، نجوم يف بقرانات إال األرض يف حدث يحدث ال
حركات إىل مرجعه فإنما وفقر، وغنى وشقاء سعادة من لإلنسان يحدث فما اليازرجة،

والقرانات. النجوم
ويف األرض يف تأثريات والكواكب للنجوم أن يخفى ال إنه معتدلون: قوم وقال
وخريف وربيع صيف من املواسم يف تؤثر مثًال فالشمس مبارش، غري طريق من اإلنسان
اإلنسان، مزاج يف تؤثر كلها وهذه والجزر، املد حركات يف يؤثر مثًال والقمر وشتاء،
من ينتهي اإلنسان عمر أن يحدث فقد قرانات، إىل وتعقدت األمور هذه أسندت إذا ولكن
االستقراء عىل األحداث بناء يمكن فكيف خاص، شكل عىل للنجوم قران يحصل أن غري
ملا وتأثريها النجوم، من النحو بهذا يتعلقون القيامة يوم إىل الناس يزال وال الناقص،
والشقاء السعادة أو والفقر الغنى يسندون وهم االستطالع، حب من غريزتهم يف ركب
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وقت يف ولدوا كثريين أشخاًصا نجد أنا مع النجوم، طوالع من طالع يف الشخص لوالدة
غني، وبعضهم فقري وبعضهم شقي، وبعضهم سعيد وبعضهم واحد، وطالع واحد

االستطالع. حب إىل دائًما تميل هي، هي البرشية فالنفوس األدلة قامت مهما ولكن
والدعاة، الدعوة شأن تنظيمهم الفاطمية الدولة يف الدينية النزعة هذه مظاهر ومن
دعوة منازل، عىل مرتبة كانت الدعوة إن املقريزي: ويقول الدعاة، داعي شأن وإعالء
الدين أن وتعليمهم اآليات، وتأويل املشكالت إثارة عىل مبنية األوىل فالدعوة دعوة، بعد
العلم، من األئمة به هللا خص ما إال للنجاة سبيل ال وأن منكرون له األكثر وأن مكتوم،
كلمتهم وشتت باألمة، نزلت التي اآلفة أن له قرر والتشوق اإلقبال منه الداعي علم فإذا
عىل حفاًظا وأقيموا لهم، نصبوا أئمة عن الناس إعراض هي املضلة األهواء وأورثتهم
وأطاعوا ناظرهم، يف حسن ما واتبعوا بعقولهم األمور يف الناس نظر وملا الرشائع،
ومما الدرجات. هذه آخر إىل السبيل ضلوا للدنيا؛ وطلبًا للملوك اتباًعا وكرباءهم سادتهم
ولَِم واملروة، الصفا بني والَعْدِو الجمار رمي معنى ما مثًال: سؤالهم املشكالت من أثاروا
قليل ماء من يغتسل الُجنُب بال وما الصالة، تقيض وال الصوم تقيض الحائض كانت
وما نراهم، ال لنا وما الحافظني، والكتبة الرصاط معنى وما الكثري، البول من يغتسل وال
وما والشياطني، إبليس وما يذنب، لم بجلد مذنب جلد تبديل يصح وكيف جهنم، عذاب
معنى وما الُكنَّس، الُخنَّس وما األرض، دابة وما الزقوم، شجرة وما ومأجوج، يأجوج
تجعل ال له: قال املدعو إىل الداعي اطمأن فإذا إلخ؟ ﴿املص﴾ ﴿الم﴾، مثل السور فواتح
باألئمة اعتقد من هللا هداه من وإن أهله، لغري يبذل أن من وأجل أعىل هللا دين فإن
واحد، بعد واحًدا األئمة رتَّب هللا «إن بقوله: أخرى نقله ينقله ثم علمهم، من واستقى
محمد ثم العابدين بزين امللقب الحسني بن عيل ثم الحسني ثم الحسن ثم عيل فأولهم
ورثة األئمة وترتيب األنبياء ترتيب من أخرى نقله ينقله ثم الصادق». جعفر ثم عيل بن
جميع يف متفرقني ينرصونه جماعة من إمام لكل بد ال أنه تقرير إىل نقلة ثم األنبياء،
وهي التاسعة، الدرجة إىل التعليم يف ذلك بعد يتدرج ثم رجًال، عرش اثنا عددهم األرض
األئمة يمنع وأن شيئًا، يظهروا أال عىل األمانة بأداء العهد األتباع عىل يأخذ بأن األخرية
هذه أن ويظهر هللا. من بريء فهو ذلك من شيئًا خالف وإن نفسه، منع يمنع مما
وإقامة الزمنية، الدولة قلب عىل العمل من السياسية التعاليم أما الدينية، التعاليم هي
أنفسهم نظموا وبذلك الرؤساء، من الخاصة خاصة عىل فقارصة ووسائلها، الثورات

اليوم. الخطرية الرسية الجمعيات بتنظيم يكون ما أشبه دقيًقا رسديٍّا تنظيًما
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يف العباسية الدولة لهدم تعمل رسية جمعية الصفاء إخوان كان حال كل عىل
دينية، ومعتقدات أصول ذك يف ولهم الكتاب، ثنايا يف تظهر شيعية ميول ولهم الخلفاء،
موسوعة، بشكل رتبت وقد العضوية، إىل لالنضمام دقيقة كثرية رشوًطا واشرتطوا
والجغرافيا والفلك الرياضيات يف أبحاثًا تعالج رسالة وخمسون اثنتان رسائلها وعدد
وقد الرسائل، هذه خالصة تعترب فيها رسالة وآخر والفلسفة، األخالق وعلم واملوسيقى
عن للتعبري طوعوها وقد العرص، ذلك يف اللغة رقي عىل يدل مما راق بأسلوب كتبت
كان املعري أن وذكر اإلحياء، كتابه يف الغزايل التأثر بعض بها تأثر وقد العربي، الفكر

الجمعة. أيام يف بغداد حرض ملا العلماء هؤالء حلقات يحرض
واملقديس البستي سليمان أبو منهم: واضعيها أسماء التوحيدي حيان أبو ذكر وقد
الوحيد املصدر هو التوحيدي وكان والقويف، رفاعة بن وزيد الزنجاني عيل الحسن وأبو
رسي عضو أنه بعضهم ظن ولذلك واملؤانسة»؛ «اإلمتاع كتابه يف أسماءهم ذكر الذي

تقية. تنكر وقد معهم
الرشق علماء يف والضعف القوة يف مختلفة تأثريات الصفاء إخوان لرسائل وكان
وبنوا بها تأثروا قد بعدهم جاءوا الذين اإلسالم فالسفة وكل الزمان، مر عىل والغرب
أتباعهم أكرب من واملعري والراوندي التوحيدي حيان أبا بعضهم عد وربما عليها.
الشافعية». «طبقات كتابه يف السبكي ذلك حكى لنظرياتهم، النارشين بعلمهم املتأثرين
مبثوثة كثرية أقوال القرمطية األخص وعىل الشيعة تعاليم ترشح أنها عىل والدليل
فصل عنوانه الذي الفصل مثل: الصفاء إخوان رسائل فصول يف جاء ما منها ثناياها، يف
هم الذين الراشدين، والخلفاء الهادين واألئمة واملرسلني األنبياء أجاب من كل أن يف
املوكلون املالئكة تحمله الذي السكينة تابوت ومعهم الحكمة توابيت منهم األئمة قوام
فقد سبيلهم واتبع عرفهم فمن السلف عن الخلف يتوارثه مستحقه، يوم حتى بحفظه
الوالية معرفة يف فصل آخر: فصل يف ويقولون إلخ. … األبالسة من ونجا العبادة، أخلص
واألمهات اآلباء معرفة يف آخر وفصل البقاء، دار إىل الوصول بها يكون التي الروحانية
وتعاليم الشيعية الدعوة تعاليم تنبت وأمثالها الفصول هذه كل ويف الروحانية، الوالدة يف

األئمة.
أطلقنا وال به، القول نفصح لم فصل هذا مثًال: فيقولون رمًزا أحيانًا ويرمزون
يف عميق فصل وهو والرمز، بالتلويح لكن الشايف بالترصيح عليه والداللة فيه الكالم

الداللة. يف غامض الرمز
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بدأ فقد هللا، بأمر الحاكم الفاطميني من الهوتية نزعة نزع من أقوى كان وربما
الخروج من النساء منع فمثًال: معقولة، ترشيعات للناس يرشع متواضًعا مصلًحا حياته
بالطه يف من بمساعدة دقيًقا تنظيًما والرضائب البالد مالية ونظم الفساد، من رأى ملا
كتابه يف نقض الذي الهيثم بن الحسن البرصة من واستقدم والنصارى، اليهود من
املبرص، إىل البرص من يشء بخروج يكون اإلبصار بأن القائلة: إقليدس نظرية «املناظر»
العمل إىل نظريته أخرج ملا ولكنه النيل، فيضان يعدل أن للحاكم الهيثم ابن تعهد وقد
رشب من يكثرون الناس ورأى الحاكم، من فراًرا فاختفى تطبيقها، إمكان عدم تبني
عىل امليش ومجرد الشطرنج حرم بل واملوسيقى، املوائد وحرم العنب زرع فحرم الخمر،
حتى للنساء األحذية يصنع من الناس عىل وحرم امللذات، يف الناس إفراط رأى ملا النيل
املسلمني. بزي يتزيوا أال الذمة أهل عىل توجب التي القديمة األنظمة وأحيا يخرجن، ال
ذلك يف وأتى اإلله هو وأنه فيه تجسد هللا أن فزعم الهوتيته، يف غال ذلك بعد ولكن
ولكنه الالهوتية، خياالته يف ويسبح الكواكب يرصد الصحراء إىل يخرج وكان بأعاجيب،
وإنما قتل، وال يمت لم أنه أتباعه ادعى مقتوًال مات وربما ١٠٢١م، سنة يف اختفى ملا

الناس. عن مختفيًا يعيش
العظيمة، الحضارة مظاهر من كثريًا لنا خلفت الفاطمية الدولة فإن حال كل وعىل
التماثيل صنع بل العمارة، وفن اليوم، إىل علمه يدوي يزال ال الذي األزهر عليها يدل
مرص بها مرت التي الفاطمية الحقبة وكانت الكثرية. والزخارف اإلسالم، حرمها وإن

شيعية. ميول ذات
يف كان الفاطمي املستنرص الخليفة أن ذكروا فقد والورع، الزهد إىل دعوتهم ومع
ذكر وقد وحارس، فارس وألف خادم ألف عرش اثنا منهم نفس ألف ثالثون قرصه
الوجه، حليق الطلعة وسيم فتى وهو بغلة، عىل الخليفة رأى أنه خرسو نارص الرحالة
كان الخليفة أن وذكر الكريمة، بالحجارة مرصعة مظلة يحمل حاجب بجانبه وقف وقد
أو طوابق خمسة بيت كل يف باللبن مبني أكثرها بيت ألف عرشين العاصمة يف يملك
من وكان والعرشة، الدينارين بني بما منها حانوت كل يؤجر حوانيت أسفلها ويف ستة،
كما خرج وربما أنشأه، نزهة موضع إىل والحشم النساء مع النجب عىل يركب أن عادته
املاء عن عوًضا الروايا يف الخمر ومعه خرج وربما حجهم، يوم يف الحجاج أغنياء يخرج
بأسماء كشًفا خططه يف املقريزي وذكر مكة، طريق يف باملاء يفعل كما الناس يسقيه
املتورعون الزاهدون املعصومون األئمة يفعل وهكذا العجب، تستدعي املستنرص كنوز

بهداهم!! إال هاد يهتدي وال ألجلهم، الناس خلقت الذين
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وقد شيعيٍّا، أيًضا كان فقد الحمداني، الدولة سيف الفاطميني نفحات من وكان
اشتهر الذي الكبري الفيلسوف الفارابي بالطه يف وكان واألدب للعلم بنرصته اشتهر
متوسطة، درجة إىل فيهما وصل أنه عىل تدل فيهما تآليفه ولكن والطب بالرياضيات
من كتابني هذه املوسيقى يف ألف وقد واملوسيقى، التنجيم علمي يف ممتاًزا كان وإنما
عنه ذكر وقد الكبري، املوسيقى كتاب أهمها أخرى كتب ثالثة أيًضا فيها كتب ثم كتبه،
يف كان من كل فضحك عليها وقع عيدانًا فأخرج الدولة، سيف مجلس مرة حرض أنه
ثالثًا، لحنًا عليها ووقع ترتيبها غري ثم منهم كل فبكى آخر، لحنًا عليها وقع ثم املجلس
إليه املنسوبة األلحان، بعض ينشدون املولوية بعض يزال وال البواب، حتى كلهم فناموا
فنونه. يف رتبته بلغ من فيهم يكن ولم املسلمني، فالسفة أكرب أنه خلكان ابن ويرى

وصنف. سار وبهديه انتفع وبكالمه تخرج بكتبه سينا ابن والرئيس
أيًضا املتنبي أن ويظهر املتنبي، وشاعره الخالديني الدولة سيف كتب خازن وكان
كبريًا واسًعا وتعاليمهم العلويني نفوذ وكان سيأتي، كما قرمطيٍّا كان بل شيعيٍّا، كان
العالء وأبي الفاطمي الدعاة داعي بني والجدل املناقشة من كان ما النفوذ هذا أثر ومن
اضطر عندما وذكرهم «التعليمي»، مذهبهم الغزايل سمى وقد رشحه يطول مما املعري،
بالتعليميني ويقصد التعليميني، أو الفالسفة أو الفقهاء عند هو هل الحق، معرفة إىل
ومعنى الشيعة، عىل ورد تصوف وأخريًا ذلك، من يشء يعجبه لم ثم الشيعة هؤالء
واإلرشاد التعليم مصدر وأنه اإلمام، سلطة عىل مطلًقا اعتماًدا يعتمدون الذين التعليمية

املهدي. وهو
أقوى بالدهم وكانت املهدية، فكرة عىل اعتماًدا الدولة هذه تأسست حال كل عىل
بحكم أيدوهم الفرس وبني بينهم رباط أمتن هذا تشيعهم كان وقد للتشيع، مركز
فألنه عيل؛ عىل عطفهم فأما عيل. وإىل فاطمة إىل ينتسبون ألنهم وأيدوهم أيًضا؛ تشيعهم
وبينهم أوالده فبني الفرس، ملك يزدجرد ابنة من الحسني ابنة زوج املؤرخون يقول فيما
زمن من تعودوا فألنهم فاطمة؛ أوالد عن رضاهم وأما فاريس. فنصفهم مشيج نسب
من ينتقل هللا من قبس فيهم الخلفاء وأن اإللهي، التفويض بنظرية يؤمنوا أن األكارسة
والعقد، الحل أهل وحكم بالشورى تؤمن التي العربية الفكرة عكس وهذا ابن، إىل أب

العرب. وديمقراطية تتفق فكرة ألنها املصالح؛ حسب الخالفة يتوىل فيمن
قلنا: نحن فإن كثرية أدواًرا ذلك بعد لعبت بل الحد، هذا عند املهدي فكرة تقف ولم
لفكرة مبارش غري نتاج الفاطمية والقاهرة الفاطمي والعلم الفاطمية الحضارة كل أن
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أطمع املعنوية املهدي لفكرة مادي تحقيق الفاطميني لنجاح كان وقد نبعد، لم املهدي
الشيعة. هم طمًعا الناس أكثر وكان فيها، غريهم

يملك أنه تفيد والتي املهدي، فكرة تؤيد التي األحاديث الزمان مر عىل انترشت وقد
وأنه القرنني، وذو — السالم عليه — سليمان ملكها كما وغربها رشقها بأجمعها الدنيا
وهي واحدة، صالة يف به عيىس ويقتدي املهدي، مدة يف — السالم عليه — عيىس ينزل

املقدس. بيت يف الصبح صالة
ممن وكان الزمان صاحب وسموه املهدي، هذا مدح يف القصائد الشيعيون أنشأ وقد

مطلعها: قصيدة فيه فقال العاميل، الدين بهاء مدحه

ق��ار وذي وال��ع��ذي��ب ب��ُح��ْزَوى ع��ه��وًدا ت��ذك��اري ف��ج��دد ن��ج��د م��ن ال��ب��رق س��رى

فيها: ويقول

أوزار ع��ظ��ائ��م ي��خ��ش��ى ال ت��م��س��ك ب��ذي��ل��ه م��ن ال��ذي ال��وث��ق��ى ال��ع��روة ه��و
خ��وار م��ق��ود ال��ده��ر إل��ي��ه وأل��ق��ى ب��ظ��ل��ه ال��زم��ان الذ ه��دى إم��ام
ب��أج��ذار إل��ي��ه ف��اه��ت ب��أج��ذاره��ا ن��ط��ق��ه��ا ال��ص��م ك��ل��ف ول��و وم��ق��ت��در
م��ن��ق��ار ك��غ��م��س��ة أو ك��ف ك��ن��ق��رة ع��ل��م��ه أب��ح��ر ج��ن��ب ف��ي ال��ورى ع��ل��وم
أن��وار س��واط��ع ع��ن��ه��ا ي��ع��ش��ه ول��م ق��دس��ه أع��ت��اب أف��الط��ون زار ف��ل��و
أف��ك��ار وأدن��اس أن��ظ��ار ش��وائ��ب ي��ش��وب��ه��ا ال ق��دس��ي��ة ح��ك��م��ة رأى
ال��س��اري ن��وره��ا م��ن ال��ك��ون��ي��ن ف��ي الح ل��م��ا أش��رق��ت ال��ع��وال��م ك��ل ب��إش��راق��ه��ا

إلخ …
وهي أخرى بفكرة الفكرة أحاطوا وقد الكشكول. كتابه آخر يف القصيدة رشح وقد
فهم الشيعة، أبواب من عظيم باب وهذا باألحداث، والتنبؤ اإلخبار عىل املهدي قدرة فكرة
بعده من األئمة وأن يكون، وما كان ما فيه صغريًا كتابًا ترك عليٍّا اإلمام أن يزعمون
واألنثى جفر الذكر أشهر، أربعة اإلبل من بلغ «ما والجفر «الجفر» وسموه عليه اعتمدوا
أن أيامهم يف العادة وكانت الصغري»، الجلد ومعناه الشفرة إىل حرفناه الذي وهو جفرة،
الجلد. هو واملسك املسك» «جفر يسمونه وأحيانًا جفًرا الكتاب فسموا الجلد، عىل يكتبوا
من ينالها وما األمور، ييل من أسماء فيه أن ادعوا فقد طوال أخبار ذلك يف وللشيعة
من دولة أخبار وأحيانًا الدنيا، أخبار فيها املالحم من ملحمة يذكرون وأحيانًا أحداث
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وهو املستقبل، يف سيحدث وما عادة صحيح وهو املايض، يف يحدث ما فيه يذكرون الدول
بغلبتهم الناس إليهام الجفر هذا استخدامهم عىل أمثلة بعض وسيأتي مجهول، غيب

إليهم. ينضموا حتى
يقلدوهم، أن عىل غريهم النجاح هذا شجع دولتهم تأسيس يف الفاطميون نجح فلما
بالد يف منها أكثر املغرب بالد يف املهدية انتشار وكان مظلمة، وأحسوا ثورة أرادوا كلما
مراكيش، املنتظر املهدي إىل يومئ حديثًا أشاعوا املكرة املهرة أن منها ألسباب: الرشق
بها. والتأثر الغيبيات إىل بامليل الكاهنة أيام من قديم من معروفون املغاربة أن ومنها

املهتدين باألئمة اعتقادهم ويف مواقفهم، بعض يف كانوا أنهم الشيعة فضل ومن
ذلك عىل األمثلة ومن وحده، العقل بسلطان يعتقدون الذين عىل ويردون الدين، يؤيدون
املتوىف الرازي حاتم فأبو الرازي، بكر وأبي الرازي حاتم أبي بني املناظرات من كان ما
ولعب الفاطمي، املذهب إىل بدعوته واشتهر اإلسماعيلية، دعاة كبار من كان ٣٢٢ سنة
جماعة له استجاب حتى الديلم ويف أذربيجان ويف السياسية، الشئون يف عظيًما دوًرا
وحده العقل بسلطان يؤمن ملحًدا وكان الرازي بكر أبي عىل رد فقد الدولة، كبار من
األدلة وإثبات كالمه، نقد يف مناظرات جملة يف الرازي حاتم أبو عليه فرد النبوة، وينكر
هذا الرازي أتباعها ومن النبوة، تنكر إلحادية دعوة هناك كان أنه فالظاهر النبوة، عىل
املذهب هذا معتنقي من كان وربما رسائل، من وغريه الروحاني الطب كتاب صاحب

عليه. ا ردٍّ النبوة دالئل يف كثريًا تؤلف طائفة وقامت وغريه، الراوندي ابن أيًضا
األئمة بدعواهم فيها يبالغون وقد الدين، نظرية يؤيدون الذين من الشيعيون فكان
اللزوميات، شعر من كثري يف العقل بسلطان املعري جهر أيًضا كان وربما وعصمتهم،
فكان األئمة، دعوة يف الشيعة مغاالة ذلك إىل دعاه الرازي زكريا بن محمد ألمثال تبًعا
يف منشورة املناظرات وهذه الرازي، بكر أبي مع الرازي حاتم أبي مناظرات أمامه
أول يف الرازي حاتم أبو ذكره ومما كراوس، األستاذ جمعها التي الفلسفية الرسائل
أين «من فقال: النبوة، أمر يف ناظرني أنه امللحد وبني بيني جرى «فما قوله: املناظرات
لهم، أذلة وجعلهم الناس عىل وفضلهم قوم، دون بالنبوة قوًما اختص هللا أن أوجبتم
بينهم ويؤكد ذلك، لهم يحتار أن الحكيم حكمة يف أجزتم أين ومن إليهم، الناس وأحوج
رحمة ذلك فعل الحكيم بأن عليه فرد الناس، بذلك ويهلك املحاربات ويكرب العداوات
ويهديهم يرشدهم، عمن يستغنوا أن يمكن ال عقولهم اختالف مع فالناس بالناس،
بني عنيفة حركة هناك كان أنه هذا من فنرى .«… إلخ والعلماء واألئمة األنبياء من
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أنهم الشيعة فضل ومن بها، يعتقدون الذين واملؤمنني النبوة، ينكرون الذين امللحدين
بالدهم، عىل يهجمون الذين الصليبيني ضد الخارج يف اإلسالم عن يدافعون مؤمنني كانوا

النبوة. وجحدوا الدين أنكروا من يصد الداخل ويف
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وزعيمهم املوحدين، دول املغرب يف أيًضا املهدي باسم نجحت التي الدول أكرب من وكان
املرشق، إىل رحل وقد طالب، أبي بن عيل نسل من أيًضا شيعي وهو تومرت بن محمد
وأخذ وغريهم، والطرطويش الهرايس والكيا الغزايل هناك ولقي بالعراق، علومه وتلقى
شديد بالدين متمسًكا ناسًكا ورًعا كان أنه والحق والدين. الفقه وأصول الحديث عنهم
بها يحل بلدة كل يف كان لذلك وحماسة؛ شدة يف الدين عىل للخارجني منكًرا عليه الغرية
مرص ويف مكة يف ذلك كان صرب. يف ويتحمله لألذى ويتعرض الشدة، هذه عليه تؤخذ
فألزم السفينة، يف وهو حتى الشدة هذه يدع ولم املغرب إىل فخرج منها، طردوه حتى
حيث «املهدية» بلدة نزل ثم القرآن، من أحزاب وقراءة أوقاتها يف الصالة بإقامة أهلها
رأى فإذا النافذة من ينظر فكان الطريق، عىل مغلق مسجد يف ونزل الشيعي، حزبه يقيم
سيظهر رجًال وأن «الجفر» كتاب من نسخة عنده أن وادعى عنه. نهى املارة بني منكًرا
ا. د. ب. «ع. اسمه رجل أصحابه أكرب وأن (تينمل) ل» م. ن. ي. «ت. حروفه بلد يف
قديًرا رجًال لقي أنه مكره من وكان أزف قد أوانه وأن املؤمن) (عبد ن» م. و. م. ل.
وأوعز فصحبه والرببرية، العربية باللغة فصيًحا عامًلا وكان الونرشييش، هللا عبد اسمه
والعلم، بالفصاحة إليه أوعز الوقت جاء إذا حتى ويتجاهل، يتغابى أن تومرت ابن إليه
أقىص إىل وذهب … وصحبه … ذلك فكان … معجزاته إحدى هذه أن شيخه وادعى
قبل لألمر يحتاط بأن وزيره امللك فنصح خاصته، مع الدولة تغيري يف وتحدث املغرب،
ابن وأنكر كلها، األموال تقاومه لم أبطأ إن ألنه ينفق؛ ما اليوم يستكثر ال وأن استفحاله،
أموال وتؤخذ املسلمني، بني الخنازير وتميش جهاًرا، تباع الخمرة أن امللك عىل تومرت
فقالوا: اسمها عن فسألهم قريبة، بلدة يف جبل إىل بااللتجاء أصحابه فنصحه اليتامى
به، آمنوا حتى والتسلح الخروج الجبل أهل يف يبث زال وما الجفر، يف رآه الذي االسم
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أصحابه كرس وقد بالسالح، مزودين رجل آالف عرشة عدده جيًشا يجهز أن واستطاع
كان هللا ورسول سجال الحرب إن لهم: وقال خاطرهم، فطيب مشينة، كرسة األمر أول

فانترصوا. الكرة أعادوا ثم للمتقني العاقبة وأن وينهزم، ينترص
أم نحن أسعداء عرفنا فسأله: الجبل أهل من رجًال استنطق أن أالعيبه من وكان
خالفك ومن سعد، تبعك ومن هللا بأمر القائم املهدي فإنك أنت أما له: فقال أشقياء؟
النار، أهل من الجنة أهل يميز أن إليه وطلب الرجل، هذا عىل أصحابه عرض ثم هلك،

… منهم فيتخلص النار أهل من أعداءه يجعل أن عىل معه اتفق قد وكان
حظٍّا أحسن وكان املؤمن عبد وخلفه ينترص، أن قبل املهدي هذا مات حال كل عىل
املوحدين دولة ذلك نتيجة من وكان واألندلس، املغرب بالد من كثريًا فتح شيخه. من
املنتظر، املهدي بركات من عظمى مملكة هذه فكانت األندلس، تاريخ يف املشهورين
تستند عظيمة شيعية دولة أيًضا وكانت واألندلس، مرص حدود إىل كله املغرب تشمل
ينرصها مما أكثر الفلسفة ينرص دائًما التشيع إن يقال: الحق ولكن املهدي. فكرة عىل
وعىل باطنة. معاني إىل الظاهر تأويل عىل مبني التشيع أن لفكرة ذلك ولعل السنيون،
العظيمة فالحضارة لها. أنسب فالفلسفة الشيعية. الدعوة عليها بنيت عميقة معان إدراك
الصفاء إخوان رسائل ومنها والشيعي، الفاطمي العهد يف أينعت التي العميقة والفلسفة

التشيع. نتاج كانت املرشق يف ونحوها
حلت فقد رشد. وابن طفيل ابن العظيمان الفيلسوفان أينع املوحدين عهد يف وكذلك
غرناطة. يف صبيٍّا فكان طفيل ابن أما محرمة، ذلك قبل من وكانت األندلس. يف الفلسفة
املشهورة البديعة القصة أخرج الذي وهو املوحدين، قبل غرناطة لعامل سكرتريًا عني ثم
الناس من خالية جزيرة يف يتًما ولد هذا حيٍّا أن وخالصتها يقظان»، بن «حي املسماة
تعليم. غري من فشيئًا شيئًا يفهمها وأخذ بالطبيعة، فاتصل فاحًصا، عقًال منح ولكنه
غري من تكون أن يمكن ال وأنه أرسارها، الطبيعة من يفهم أن وحده بعقله استطاع وقد
إحدى يف التقى ثم ويدبرها، ينظمها خاصة صفات ذو إله هناك يكون أن بد فال صانع،
التي تعاليمه أن حي فرأى األنبياء، علم الصالحني أحد عىل تعلم مؤمن برجل الجزر
الدين. طريق عن تعلم الذي الرجل هذا وتعاليم تنفق وطبيعته، بفكرته إليها اهتدى
ويتخلل العقل، ينايف ال الرشع وأن واحدة. والعقل الرشع من كل نتيجة أن ذلك وخالصة
من عام مائتي بعد العربية عىل الكتاب نقل وقد صائبة. دقيقة كثرية نظرات القصة
رشد ابن كطبيب منصبه يف ذلك بعد وخلفه الغربية، اللغات أكثر إىل نقل ثم ظهوره.
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أمري فحماه الفقهاء عليه أقام أرسطو كرأي العالم بقدم قوله: ولكن الشهري. الفيلسوف
بعد فنفاه العام، للرأي إرضاءً أخريًا عنه يتخىل أن اضطر ولكنه األمر، بادئ املؤمنني
رشيد ابن ولكن والرياضية، الطبية كتبه عدا ما مؤلفاته وأحرق مؤملة، محنة امتحنه أن

تويف. ما رسعان
بفكرة تدينان شيعيتني دولتني املوحدين ودولة الفاطميني دولة كانت حال كل عىل
حني. إىل حني من تظهر هذا املهدي فكرة األزمان مدى عىل ذلك بعد وتعاقبت املهدي،
وحل األمويني، عىل تغلب ملا الحاجب عامر أبي بن املنصور أن األمر غريب ومن

… شديًدا اإلسالم أعداء وقاتل طيبًا، حكًما البالد حكم محلهم
عليه خرج ولكن باملهدي، فتلقب الرحمن، عبد اسمه أحدهما ابناه خلفه مات وملا
أرسف وقد مهديٍّا، يحارب مهدي فكان أيًضا، باملهدي وتلقب األموي هشام بن محمد
فيها يغرس أصًصا رءوسهم من اتخذ حتى الخصوم قتل يف هذا هشام بن محمد

نباذًا. سموه حتى ويرشبه قرصه، يف النبيذ يعتق وكان اختالفها، عىل النباتات
للمسلمني يبق ولم املسلمني، عىل وانترصاألسبانيون واملرابطون املوحدون ذهب وملا
يقويهم منتظر مهدي إىل يتطلعون األحمر بني ملوك كان األندلس يف صغرية بقعة إال

طردهم. عن أنفسهم عجزوا ملا منها ويطردهم األسبان، عىل
نجاح الناس رأى قديم ومن واملهدي. املهدية عن األحاديث كثرت األزمان وبتوايل
خالد «إن األغاني: صاحب وقال السفياني، اسمه مهديٍّا اخرتعوا فاألمويون الفكرة. هذه
املنتظر، املهدي معنى فيه وكان وكربه»، السفياني أخبار يف زاد معاوية بن يزيد بن
املهدي فكرة أحبوا والعباسيون العباسية. الدولة عىل السفياني يف العقيدة هذه وبقيت

العلوي. ال العبايس البيت يف جعلوها ولكن أيًضا،
هذه أيًضا اعتنقوا فقد الشيعة أما الغرض، لهذا اللقب بهذا املهدي الخليفة فتلقب

العلوي. البيت عىل وقرصوها الفكرة
أهل عند أما بها. إال التشيع يتم ال الشيعة أسس من أساًسا العقيدة هذه وكانت
األحاديث كل ووضع الشيعة. عند التي القوة بهذه ال ولكن أيًضا، بها آمنوا فقد السنة
إليهما تترسب لم أنهما ومسلم للبخاري بالفخار يشهد ومما املنتظر. املهدي تأييد يف
مثل وذلك صحتهما. تبلغ لم التي الكتب من غريهما إىل ترسبت وإن األحاديث. هذه
حاملني خراسان من وأصحابه هو يخرج الهدي أن العباسية للدولة تملًقا وضع ما
مهدي يظهر زمان كل ويف غريهم، دون العباسيني عىل ينطبق وهذا السود، الرايات
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املروية األحاديث حجر ابن أحىص وقد الثائرين. هؤالء عىل تنطبق جديدة أحاديث تظهر
عنده. صحتها تثبت لم إنها وقال: الخمسني نحو فوجدها املهدي، يف

يف منها أكثر أو مثلها كذلك لعبت الغرب يف والتشيع املهدي فكرة لعبت وكما
العراق. يف الزنج ثورة ذلك ومن سنني، ودامت شبت عظيمة ثورة نرى حني فكل الرشق.
يف العبيد يد عىل الثورة هذه ظهرت وقد العدل. إىل والطموح الحكام ظلم من نشأت
وكان البرصة قرب بالسباخ ملتعهد يعملون كانوا أفريقيا. زنوج من وأصلهم البرصة،
الواقع الظلم بيان يف نجح وقد عيل اسمه فاريس رجل فظهر عظيمًة. أكواًما السباخ هذا
بتحسني فوعدهم العباسيني، الوالة من ناشئة مصيبتهم أن لهم وأبان العمال، هؤالء عىل
وبنى وضواحيها البرصة عىل واستولوا فثاروا عيشهم. وترف حريتهم، وضمان حالهم
الثقفي، املختار إىل إيماءً االسم هذا اختار ولعله … املختارة وسماها باللبن جديدة بلدة
إليهم، للزنوج مجاورين كانوا الذين البدو وانضم الجديدة، املهدي فكرة اخرتع الذي
ومن املسجد يف ممن وقتلوا الجمعة، صالة أثناء املسلمني عىل وهجموا البرصة نهبوا وقد
التي الثورة هذه لتهدئة أخاه العبايس الخليفة وانتدب ألف، ثالثمائة نحو البرصة أهل

خطر. يف البالد وجعلت سنني، دامت
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فقد مهدوية. شيعية فتنة أيًضا وهي شأنًا. هذه من بأهل القرامطة ثورة تكن ولم
والظلم، الجهل يف غارق اإلسالمي العالم أن الناس يف شاع قد أن غفلة حني عىل رأينا
فظهرت ورحمًة. عدًال األرض يمأل بمهدي إال املظالم هذه من الخالص إىل سبيل ال وأن
معنى إن ويقال: قرمط، حمدان يسمى رجل رأسها وعىل العراق يف القرامطة فرقة
بمعنى القرمط من مشتقة إنها يقولون: والعرب الرسي» «املعلم اآلرامي باللسان قرمط
داًرا هذا حمدان وبنى األمر. أول العراق يف ظهرت وقد الفرقة تنسب وإليه القصري.
األموال، يف املساواة أعني االشرتاكية إىل يدعو وكان ملسو هيلع هللا ىلص. بالنبي تمثًال الهجرة دار تسمى
شيعي الفرنج عليهم يطلق ولذلك «البلغة»؛ تسمى موائد لبعض بعضهم أصحابه ويقيم
دينية تعاليم للقرامطة وكان املريد. لتعليم الديني معتقدهم يف كتبًا ووضعوا العرب،
شخصيتان أفخمهم من وكان زعمائهم، إىل الخفي والوحي باهلل االتصال عىل مؤسسة
فاريس وهو الحالج»، منصور بن الحسني «األول اإلسالم. يف كبري أثر لهما كان كبريتان
ومن الوجود بوحدة وقال: وغريه، الجنيد القاسم أبا وصحب بواسط نشأ وقد األصل

وإشاراتهم. الصوفية اصطالح عىل إليه املنسوب الشعر

َح��َزِن؟ وم��ن َه��مٍّ م��ن ب��ع��دك الق��ي��ت وم��ا ك��ن��ت ك��ي��ف ع��ن��ي ت��س��أل أرس��ل��ت
أك��ن ل��م ك��ي��ف أدري ك��ن��ت إن ك��ن��ت ك��ن��ت ك��ي��ف أدري ك��ن��ت إن ك��ن��ت ال

فقال الفقهاء، عليه أنكره ذلك نحو كالم منه جرى وقد مجويس، أصل من وهو
الفقهاء حرر وقد عيلَّ»، تتقوَّلوا أن لكم يحل وما حرام، ودمي حمى «ظهري ج: الحالَّ
القضاة وإذا عليه، فوقع باهلل. املقتدر الخليفة إىل ورفع قتله، بحل عليه عوا وقَّ محًرضا
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فإن سوط، ألف برضبه إليه وليتقدم الرشطة، صاحب إىل فليسلم بقتله، أَْفتَْوا قد كانوا
الرشطة: لصاحب وقال عنقه، يرضب ثم أخرى سوط ألف رضب وإال الرضب من مات
العقوبة ترفع وال منه ذلك تقبل فال وفضًة، ذهبًا ودجلة الفرات أجري أنا لك: قال إن
أنفسهم يِعدون أصحابه وجعل ببغداد، الجرس عىل رأسه ونصبوا ذلك فيه فنفذوا عنه،
ومنهم تعظيمه، يف يبالغ من فمنهم الناس فيه اختلف وقد يوًما، أربعني بعد برجوعه
من قال ما قال إنه وقال: األنوار، كتابه يف الغزايل اإلمام عنه دافع وقد يكفره، من
قلب عىل تواَصْوا املقفع وابن والجنابي هو أنه بعضهم وذكر وجده، وشدة محبته فرط
واحد كل وارتاد إليهم، واستمالتها القلوب واستعطاف اململكة إلفساد والتعرض الدولة،
ابن وأما األحساء إىل فذهب القرامطة، دعاة أكرب من داٍع وهو الجنابي فأما قطًرا، منهم
هذا خلكان ابن نقد وقد بغداد، إىل فذهب الحالج وأما األتراك، تخوم إىل فسار املقفع
جعفر أبو هو الثالث الرجل يكون أن ورجح وتاريخهما، تاريخه املقفع ابن ألن الخرب؛
يف غاليًا مذهبًا أحدث فقد — اللفظني بني الكتابة فرق مع — الشلغماني عيل بن محمد
بغداد إىل ذهب وقد الحالج، فعل ما نحو عىل الجسد يف هللا وحلول والتناسخ، التشيع
إىل «الباب إنه يقول: أنه عليه وادعى مقلة ابن الوزير عليه فقبض الربوبية، فيها وادعى
٣٢٢هـ، سنة بالنار فأحرق دمه بإباحة فأفتوا الفقهاء، عىل أمره وعرض املنتظر، اإلمام
املدخل بذلك يقصد الباب كلمة استعمل أنه هنا ويالحظ واسط، بنواحي قرية وشلمغان

بعد. فيما البابية استعمله الذي اللفظ وهو املهدي، إىل
والذي العرص، هذا يف يالحظ والذي الفقهاء، بحكم الحالج قتل فقد الجملة وعىل
ظاهريون بأنهم الفقهاء يرمون فاملتصوفة واملتصوفة الفقهاء بني الشديد الخالف قبله
إىل نظر غري من الجوارح بواسطة تقام التي الشعائر عىل ويحافظون األشكال، يتبعون
والفقهاء ذلك، إىل وما الصالة وكيفية الوضوء كيفية يف القول يفصلون ولذلك روحها؛
إىل وما والشطحات املعاني يف وأفرطوا الدين، أمور يف توسعوا بأنهم املتصوفة يرمون
الفقهاء بني وفق من أول كان وربما الدين، التناقض عبارات ألسنتهم عىل وجرب ذلك،
مًعا، كبريًا ومتصوًفا كبريًا فقيًها كان ألنه الغزايل؛ ثم رسالته يف القشريي والصوفية
الحقيقة، الرشيعة بني جمع من ومدحوا حقيقة، التصوف رشيعة الفقه سموا ذلك وبعد
فقد الجملة وعىل الرشيعة، دون بالحقيقة أو الحقيقة دون بالرشيعة تمسك من ونقدوا

القرامطة. آثار من أثًرا الحالج كان
ساد الذي الظلم عىل ثارت كبرية اقتصادية حركة القرامطة يعتربون واالقتصاديون
وبعض وترف، بذخ عيشة يعيشون الناس بعض فجعل العبايس، العرص يف املجتمع
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اليومي دخله كان الرشيد لهارون قريبًا أن حكي وقد وفقر، بؤس عيشة يعيشون الناس
درهم ألف مائة تغل أن العدل من هل وقال: فقري، رجل به فتعلق درهم، ألف مائة
الخطيب لنا حكى وقد اليوم، يف درهم نصف عىل أحصل أن أستطيع ال وأنا اليوم، يف
يحكي كما الوصف عن يعجز مبلًغا فكان ثورة، من األغنياء بعض خلفه ما البغدادي
الخطيب عن يحكى كالذي يومهم، قوت يجدون ال فضالء علماء كانوا آخرين عن غريه
كتب، فيه خرًجا ظهره عىل يحمل ماشيًا أخرى إىل بلدة من يرحل كان أنه التربيزي
الفالكة كتاب يف نقرءوه وكالذي منه، يخرج الذي العرق من كتبه بعض لتتلف حتى

فاضلة. وأخالق واسع علم مع مدقع فقر من واملفلوكني
لم ولكنها الناس، بني الفروق هذه مبعثها كان فقد القرامطة حركة كانت ما وأيٍّا
عن املادي اإلصالح إىل دعوة كانت لكنها ماركس، كارل وضعها كالتي اشرتاكية تكن
ال كانوا ذاك إذ الناس ألن املنتظر؛ باملهدي وإيمان باإلمام إيمان من روحاني طريق
الهدوء إىل يدعون والذين الدين، قبل من كان ما إال بإصالح يؤمنون وال للثورة يخلصون
غني أنه الغني عىل األزل يف وكتب األرزاق قسم فاهلل الدين، طريق من أيًضا يدعون كانوا
وحمد والطمأنينة، الهدوء إىل تدعو التعاليم هذه نتيجة أن فكما فقري، أنه الفقري وعىل
فكذلك الشكر، مع والرىضبالقليل هللا قسم بما والقناعة الغنى عىل كحمده الفقر عىل هللا
لنظامها العباسية الدولة عىل الثورات وهذه الحال، وإصالح الثورة إىل تدعو األخرى
طريق عن العدالة تحقيق إىل كلها تدعو الكبري والفقر الكبري الغني وإنتاجه الفاسد،
القرامطة، وثورة الزنج ثورة يف فنجدها األحوال هذه تنتقد كلها ونجدها املنتظر، املهدي

ذلك. إىل وما الحشاشني وثورة
العقل، إىل يرجع دنيوي مصلح قيام اإلسالمي التاريخ يف نجد ال أننا الغريب ومن
العصور تلك يف العام الرأي ألن وذلك الثروة؛ توزيع يف والعدالة الفاسد بإصالح فيطالب
الحظه ما وهذا بالدين مزجت إذا إال لدولة يخضع ال فهو كبريًا، أثًرا بالدين متأثًرا كان
أو دينية لرسالة إال يقادون وال يخضعون ال «إنهم قال: إذ العرب، يف خلدون ابن
عىل وسارت بتقاليدهم وآمنت لحكمهم خضعت التي األخرى األمم كالعرب وكان نحوها،

منوالهم.»
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بآثارهم متأثًرا كان فقد املتنبي، الطيب أبو القرامطة أثر من الثانية: والشخصية
ثار يوم تقريبًا عمره من عرشة الرابعة يف وكان سلطانهم، وتحت ظلهم يف وولد
مكتب يف أمره أول تعلم أنه حدثونا فقد علمهم. وتعلم بصبغتهم اصطبغ وقد القرامطة،
ومن تعلم، ما أول الشيعة تعاليم املكتب هذا يف تلقى أنه شك وال العلويني، مكاتب من
دعاة من بداع اتصل أنه ونظن البادية، إىل خرج ثم القرامطة، كانت الشيعة هؤالء
من حتى املتنبي عند التي السفاحة النزعة يفرس كله وهذا تعاليمه عليه وأكمل العلويني،

شعره: مطلع يف يقول فهو صغره.

ال��ق��ت��ال ي��وم ال��ض��ف��ري��ن م��ن��ش��ورة ت��رى ح��ت��ى ال��وف��رة ت��ح��س��ن ال
ال��س��ب��ال داف��ي ك��ل م��ن ي��ع��ل��ه��ا ص��ع��دة م��ع��ت��ق��ل ف��ت��ى ع��ل��ى

الشيعة، بها يقول كان التي الروحية، النزعة هذه قصائده يف وقعت شدا إذا هو ثم
يقول: فمثًال

س��م��ا م��ن أس��م��ى ال��م��ل��ك��وت ذل��ك م��ن ج��وه��ًرا ال��م��ص��ف��ى ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
ت��ع��ل��م��ا ل��م م��ا ع��ل��م ت��ع��ل��م ف��ت��ك��اد اله��وت��ه ف��ي��ك ت��ظ��اه��ر ن��ور
ي��ت��ك��ل��م��ا أن م��ن��ك ع��ض��و ك��ل م��ن ف��ص��اح��ة ن��ط��ق��ت إذا ف��ي��ك وي��ه��ي��م
ف��اح��ل��م��ا ب��اإلل��ه ي��ح��ل��م ك��ان م��ن ن��ائ��م أن��ي وأظ��ن م��ب��ص��ر أن��ا
ت��وه��م��ا ال��ع��ي��ان م��ن ال��ي��ق��ي��ن ص��ار إن��ه ح��ت��ى ع��ل��يَّ ال��ع��ي��ان ك��ب��ر

اآلخرين. الشعراء عند معروف غري نوع من فهي
باملتنبي، ُسمي ذلك أجل ومن النبوة، دعواه يف املتنبي هلوسة أيًضا يفرس وهذا
والية، ينله لم إذ كافور عىل وغضبه ملًكا، أو والية ينال أن إىل عمره طول وطموحه
مملوءًا ديوانه ونرى تعاليمه، حسب شيعية والية وقلبها لقرمطها نالها لو أنه ونظن
سيف فضل أنه يف السبب هو وهذا بالشجاعة، واالعتداد الثورة إىل والدعوة بالقوة
األعراب مع الداخلية الحروب يف بطل األول ألن اإلخشيدي؛ كافور عىل حمدان ابن الدولة
وأما محاربًا، الدولة سيف مع يخرج نفسه املتنبي كان بل الصليبيني، مع والخارجية
أيًضا ولذلك الحروب؛ يف بالفتك ال والدهاء واملكر السياسة عرف فقد اإلخشيدي كافور
مجنونًا، سموه حتى النادرة، لشجاعته الرومي فاتًكا مرص جاء ملا إليه شخص أحب كان
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أعىل وقد غريه، مع يفعل لم مما قصائد ثالث يف ديوانه يف ورثاه كثريًا عليه بكى وقد
النظرة هذه بعد لديوانه الدقيق القارئ ويستطيع كافور، شأن من حط ما بمقدار شأنه

مثل: كثرية وقرمطة كثريًا تشيًعا فيه يرى أن

ت��رش��ده��ا ك��ي��ف ال��ل��ه أض��ل��ه��ا ف��ئ��ة دع ال��ع��اش��ق��ي��ن ع��اذل ي��ا
أب��ع��ده��ا ع��ن��ك م��ن��ك أق��رب��ه��ا ه��م��م ف��ي ال��م��الم ي��ح��ي��ق ل��ي��س

ولعل عربي، بغري وحكمه العربي العالم عىل نقمته أيًضا يفرس كما ذلك، غري إىل
مرص ويبكي الشام يبكي وأنه القرامطة، تعاليم يطبق شيعيٍّا عربيٍّا يكون أن متمناه
فكل ذلك، أمثال من كثري إىل تغيريه، إىل ويطمح الشامل االجتماعي النظام سوء ويبكي
غري من املعارصين عىل املتنبي من والنقمة والعويل والبكاء والحرية االضطراب هذا
الشيعي الدولة لسيف الطويلة خدمته ذلك عىل وساعده واضح، قرمطي أثر الشيعية

ومذهبهم. بالشيعيني وثيًقا اتصاًال املتصل أيًضا
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الحشاشني، فرقه باملهدية واالعتقاد التشيع عىل مؤسسة كانت التي الفرق هذه ومن
املشهور، الصباح بن الحسن وزعيمهم بالديلمية وأحيانًا باإلسماعيلية، أحيانًا ويسمون
لديهم املكيفات استعمال شاع وقد الحشيش، يتعاطون كانوا ألنهم بالحشاشني؛ وسموا
يخدم الحشيش وكان يقولون كما للعبادة للتنبه القهوة استعملوا كما الصوفية، ولدى
أطوع فيكونون اللذيذة أحالمهم ويزيد أعصابهم يخدر ألنه اإلسماعيلية؛ هؤالء أغراض
بالدهم إىل رحل الذى — بولو ماركو الرجالة حكى وقد لهم، تصدر التي األوامر تنفيذ يف
خملوا خدروا فإذا القلعة، يف الحشيش يستعملون كانوا أنهم — تقريبًا سنة مائتي بعد
حتى فيها باللذائذ ليتمتعوا الحسان بالغانيات مملوءة وكانت القلعة، فناء يف بقعة إىل
إال فيها، الهرب استطاعوا فإن نفذوه، أمًرا أمروا فإذا ونعيمها، الجنة ذلك يف يتمثلوا

مأواهم. الجنة
لحصانتها العقبان ملجأ ومعناها الجبلية، «أملوت» قلعة الحصني حصنهم كان وقد
يسمى وقد قزوين، من الشمال إىل فرسًخا ستني مسافة عىل قلعة هي مسلكها، ووعورة
االستهتار األطفال يعلمون وكانوا الفداء، عىل أنفسهم رتبوا ألنهم بالفدائيني؛ أصحابها
كتاب صاحب قال خصومهم، من األرضأحًدا وجه عىل يبقوا ال أن أغراضهم ومن باملوت،
واملجوس، والنصارى اليهود رضر من أعظم اإلسالم عىل اإلسماعيلية رضر «إن الفرق:
من وكان الزمان»، آخر يف يظهر الذي الدجال رضر ومن الدهرية رضر من أعظم بل

يقول: كالذي واإلباحية بالرشائع التمسك عدم خصومهم يروي ما عىل تعاليمهم

اط��رب��ي ث��م ه��زاري��ك وغ��ن��ي واض��رب��ي ه��ذه ي��ا ال��دف خ��ذي
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ي��ع��رب ب��ن��ي ن��ب��ي وه��ذا ه��اش��م ب��ن��ي ن��ب��ي ت��ول��ى
ال��ن��ب��ي ه��ذا ش��ري��ع��ة وه��ذي ش��رع��ه م��ض��ى ن��ب��ي ل��ك��ل
واش��رب��ي ف��ل��ك��ي ص��وم��وا وإن ت��ن��ه��ض��ي ف��ال ص��ل��وا ال��ن��اس إذا
… ي��ث��رب ف��ي ال��ق��ب��ر زورة وال ال��ص��ف��ا ع��ن��د ال��س��ع��ي ت��ط��ل��ب��ي وال
األج��ن��ب��ي أو األق��رب��ي��ن م��ن ال��م��ع��رس��ي��ن م��ن ال��ن��ف��س ت��م��ن��ع��ي وال
ل��ألب م��ح��رم��ة وص��رت ال��ق��ري��ب ل��ه��ذا ح��ل��ل��ت ذا ف��ل��م
ال��م��ج��دب؟ ال��زم��ن ف��ي وأس��ق��اه رب��ه ل��م ال��غ��راس أل��ي��س

األصناف، بها تدعي التي بالوجوه عارًفا يكون أن داعيهم يف اشرتطوا فقد الجملة وعىل
الزهد عىل حمله العبادة إىل مائًال الداعي رآه فمن يناسبه، بما صنف كل يدعي ثم
وزعيمهم ذلك. مثل عىل وحماقة بله العبادة له: قال وخالعة مجون ذا رآه ومن والعبادة،
امللك، ونظام الخيام لعمر صديًقا كان أنه الرواة بعض يروي هذا الصباح بن الحسن
الفرع وخصوًصا الفاطمي املذهب واعتنق إليها، رحل حني مرص عن تشيعه أخذ وقد
من البارزين العظماء الغتيال خطة ألتباعه وضع وقد فارس، إىل رحل ثم النزاري
السنيني والحكام الخلفاء عىل بالتشنيع لذلك مهد وقد للتشيع، الجو يخلو حتى السنيني
بقوة استوىل وقد عدًال، األرض يمأل الذي املهدي ظهور بقرب وتحدث مظاملهم، وكرب
التكاليف رفع إىل تعدو إباحية تعاليم أيًضا يعلم وكان بسوريا، األماكن بعض عىل جيشه
لكثرة البالد يف والعظماء امللوك أرهب وقد العامة، لقلوب اجتذابًا املذهب يف تقدم عمن
السلجوقي الوزير امللك» «نظام العظيم الرجل اغتالوه من أول وكان يغتالون، كانوا ما
عىل وعطًفا عدًال الرجال أحسن من ألنه قتله؛ يف موفقني يكونوا لم أنهم والواقع املشهور،
النظامية واملدرسة نيسابور يف النظامية املدرسة أنشأ الذي وهو للعلم، وتشجيًعا العلماء
واعتنق وأمثالهم، الهرايس والكيا والغزايل الحويني فيها درس التي وهى بغداد، يف
امللك نظام يف بالفارسية رسالة وضع الوزير وهذا نرشه، عىل وساعد األشعري املذهب
املسئولني غري أصدقائه تدخل من السلطان تحذيره مثل صائبة كثرية آراء عىل تحتوي
األحكام، وإصدار الدعاوى يف للنظر البالط رجال بعض تدخل ومن الدولة، شئون يف
السلجوقي السلطان امللك نظام حذر وأخريًا الرعية، أموال ابتزاز يف سلطتهم واستغالل
نظام قتل من تمكنوا ولكنهم أمرهم، يستفحل أن قبل بقتالهم ونصحه الحشاشني، من
الفدائيني هؤالء من شاب فاعرتضه رحلة إىل خرج قد كان فقد يقتلهم، أن قبل امللك
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الحشاشون

يده، إليه امللك نظام فمد إليه، يده ومد إحسانًا يردي بأنه وتظاهر الصويف، بزي متزييًا
منه. مات بخنجر وطعنه الفرصة هذه الشاب هذا فانتهز

انتدب إذا وكان الدعاة، تحته ومن الدعاة داعي يسمى القلعة هذه أمري كان وقد
إىل مالئكتي تحملك رجعت ومتى فاقتله فالن إىل «قم له: قال فدائي لعمل أتباعه أحد
وقد الخلد». جنة إىل بك يذهبون إليك مالئكتي أرسل ذلك دون من مت وإذا النعيم، جنة
أن مرة الحشاشون هؤالء أراد وقد منه، وخوفتهم العظماء نفوس الحادثة هذه روعت
الفاطمية الدولة عىل قىض وألنه السنية؛ كرباء من كبري ألنه األيوبي؛ الدين صالح يقتلوا
حرصها حني الدين صالح بقتل الحشاشني هؤالء أغرى حلب قائد أن وذلك مرص، يف
الدين صالح ولكن الجيل، بشيخ ويعرف الدين رشيد يسمى الزعيم هذا وكان مرة، ألول

بأعجوبة. الفدائي هذا من نجا
دقيقة رسية بمؤامرات ذلك إىل وتصل العظماء، بقتل البالد تروع الفئة هذه وظلت
موقف لهم كان ولكن تخريبها، وكثر شأنها عال حتى وإحكام، دقة يف شئونها وتنظم
هوالكو بهم أوقع وأخريًا نفوسهم، يف الرعب وإيقاع الصليبيني محاربتهم وهو حميد،
القضاء عليهم فقىض بيربس جاء ثم ١٢٥٦م، سنة يف أملوت قلعة عىل فاستوىل املغويل،
وزنجبار وعمان وفارس سوريا يف شملهم تفرق الحني ذلك ومنذ ١٢٧٢م، سنة األخري
كل دمرت وقد رسية، كانت تعاليمهم أن األسف ومن رشهم. املؤمنني هللا وكفى والهند
حال كل عىل ولكنهم الصحيحة، تعاليمهم منه نستنتج ما منها لنا يبق فلم آثارهم
التعاليم نبع من ويستقون شيعيٍّا، تنظيًما أنفسهم وينظمون وبالتشيع باملهدي يدينون
أخذًا املغتالني عىل “Assasins” حشاشني كلمة الكلمة هذه الفرنج أطلق وقد الفاطمية،
ذكرنها التي الثورات هذه فإن الحد، هذا عند األمر يكتف ولم الفئة، هذه اسم من
كما الصليبية الحروب عىل فشجعت املسلمني، ضعف عن للمسيحيني كشفت وأمثالها

فيهم. األوروبيني فأطمعت العثمانيني، عىل مرص حملة كشفت
الحجاج اضطهاد منها أسباب لجملة الصليبية الحروب نسبوا املؤرخني إن نعم
الحروب يف األسباب أهم من أن أنكر ال ولكنني معاملتهم، وسوء للقدس، املسيحيني
تبني والتي الحجاج، بزي املتزيون القسس يكتبها كان التي الرسية التقارير الصليبية
وأخذ املسلمني، عىل والهجوم الفرص انتهاز عىل الصليبيني وتحث املسلمني ضعف
وأمثالهم وبيربس الدين وصالح زنكي محمود لإلسالم هللا قيض أن ولوال منهم، البالد
الفاطميني ثورة الثورات: سببته الذي الضعف هذا بسبب كلها؛ اإلسالمية البالد لضاعت

والحشاشني. والقرامطة والزنج واملوحدين
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البساسريي ثورة

كثورة مهدها يف أخمدت صغرية ثورات وهناك املهدوية، الكربى الثورات هي هذه
الخليفة هللا بأمر القائم وكان ببغداد، األتراك مقدم كان تركي رجل وهو البساسريي،
العراق منابر عىل له وخطب بأرسها، األمور وقلده األتراك، جميع عىل قدمه العبايس
باملذهب يدعو أن إليه وأرس الفاطمي، باهلل املستنرص فراسله امللوك وهادنه وخوزستان،
وايل يكون بأن وعد العبايس الخليفة وأزال ذلك، فعل هو وإذا العراق يف الفاطمي
هللا بأمر القائم عىل البساسريي فقام السلطان جميع يمنح وأن العراق، عىل الفاطميني
طغرلبك جاء حتى الحال هذه عىل وظل الفاطمي، باهلل للمستنرص وخطب العبايس،
٤٥٠هـ. سنة ذلك وكان بغداد، إىل القائم وأعاد وقتله، البساسريي وقابل السلجوقي
عيل، عهد من الرسمية الحكومة بجانب حكومة يؤلفون الشيعة كان حال كل وعىل
صاحبه يجد حتى الضمري يف ما بعكس التظاهر معناه مبدأ وهو بالتقية ويتقنعون
الحكومة داخل حكومة يؤلفون عيل عهد من العلوية الحكومة هذه رجال فكان الفرصة،
باملهدي برش ظهر وإذا الحال، دعا إذا ويختفي الحال، دعا إذا يظهر إمام رأسها عىل
الرسميني الخلفاء سلطة وكانت ظلًما، ملئت أن بعد عدًال األرض مللء مبعوث أنه وادعى
اليوم األحزاب شأن شأنهم العلويني، واتقاء البالد شئون إدارة بني موزعة وقوتهم
رش اتقاء إىل موجة اآلخر والنصف الحياة، مرافق إرادة إىل موجهة تقريبًا قوتهم نصف
من حادثة وكل التاريخ. وجه لتغري البالد ملصلحة قوتهم كل وجهت ولو املعارضني،
فيها انترص سواء عرشها من وتهز كيانها، من تهد الدولة جنب يف شوكة تكون الحوادث
هكذا الدولة. تنهدم وكثرتها الحوادث طول وبعد وأخريًا انهزموا، أم الرسميون الخلفاء
مقتله كان فقد الحسني مقتل بعد وخصوًصا العلويني، مع األموية الدولة شأن كان
أبيهم، بثأر أخذ عىل عولوا الحسني أبناء كرب وملا العلويني. عىل العطف الستجالب سببًا
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ضد الخفاء يف يعملون العلويون وظل األمويني، الخلفاء يد عىل تنترش املجازر وظلت
جاءت فلما األموية، الدولة سقطت حتى الدسائس ويدسون املؤامرات ويدبرون األمويني،
العلويون فكرههم مًعا، واألمويني العلويني دماء بسفك موقفها ابتدأت العباسية الدولة
إمام األموي، العهد يف كان كما الحال ظل وبذلك هذا، التقية مبدأ معهم واستعملوا
من لينتقم سيخرج بأنه ويذاع له الدعوة وتبث يختفي وإمام مقامه، يقوم وإمام يموت
العباسيني أن نجاحهم عىل وساعد ثورة، مقامها قامت ثورة انطفأت وكلما الظاملني،
تنتظر خامدة ناًرا الشعب فكان وزنًا، للشعب يقيمون وال عدًال، يتحرون ال ظلمة كانوا
منهم أحد يكن ولم نسبية، عدالته فإنما منهم بالعدالة اتصف من حتى يشعلها، من
واألئمة العلويني، ويذمون يمدحونهم ببابهم يقفون والشعراء العلويني، عىل يعطف
كبري وفرق املطلق. بالعدل ساسوها الرعية أمور ولوا إذا أنهم حني كل تزعم العلوية
األعني، عن يختفون األئمة أن رأى فقد هذا، من املأمون شكا وقد والواقع، الدعوى بني
الخري من إن فقال: قيمتهم، ويعرف يراهم من وال اإلثم من يرتكبون ما ويرتكبون
بأنهم علًما التقديس، هذا يقدسوهم وال زالتهم، يعرفوا حتى األئمة هذه تظهر أن للناس
هللا حرم ما يرتكبون وكيف يحكمون كيف للناس وبان الحياة، مرسح عىل ظهروا إذا
العطف بقي بالدعوة مكتفني مختفني مضطهدين داموا ما ولكن أعينهم، من سقطوا
يطلب كان ملًكا أن حكى كالذي الرضا، عليٍّا بعده يويل أن اعتزم ولذلك الناس؛ يف عليهم
وكان ابنه، وخلفه امللك مات فلما فيها، يمانع وامللك للشعب، مطالب يوم كل وزيره منه
ما كل إىل أجبتك «قد امللك: فقال املطالب، هذه يطلب الوزير إليه ذهب أبيه من أعقل
فإذا والخداع، الوهم عىل يعيش أنه علم إنما ألنه اإلجابة؛ هذه من الوزير فرصخ تطلب،

حقيقته. وعلمت وخداعه وهمه ذهب كلها الشعب مطالب حققت
… القديمة العصور يف كله هذا
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القديمة، العهود يف كان مما شأنًا أقل فيها املهدي فكرة فليست الحديثة العصور يف أما
املنتظر، املهدي أنه بأمرها القائم يدعي ثورية حركات تظهر كانت آخر إىل حني فمن

استقصاء. غري من أهمها وسنذكر
بالتشيع تدين متطرفة جديدة فرقة ظهرت عرش التاسع القرن نهاية يف

البابية. فرقة وهي املهدية، وبفكرة وباإلسماعيلية
وأثره، بالزمن تعرتف ال الوهابية كانت فلنئ الوهابية. مذهب من النقيض عىل وهي
الزمان، مسايرة إىل ترمي البابية فإن وأوضاعه، الجديدة اإلسالم تقاليد من ظهر بما وال
تقول: وال هللا إال أحًدا تؤله ال أيًضا والوهابية كانت ولنئ الحارضة، الظروف إىل والنظر
أن — الحديثة األفالطونية بالنظريات تأثًرا — ترى البابية فإن األنبياء، إال أحد بعصمة
بعده من واألئمة املهدي وأن إلهيٍّا، ومكانًا هللا، نور من وقبًسا إلهيٍّا فيًضا والدعاة لألئمة
العقل إىل يصل أن إىل يرتقي تدريًجا تجليًا عليهم يتجىل هللا وأن األنبياء. عصمة لهم

الكيل.
محمد» عيل «مريزا اسمه ورع شاب الفارسية، البيئة يف ظهر، العقائد هذه وعىل
وشهد والتقوى، والورع بالزهد معارصوه عرفه تقيٍّا وكان ١٨٢٠م سنة ولد الشريازي،
الجالل هذا فأثر لذلك. وأجلوه للعبادة القوية والحماسة املمتازة باملواهب أصحابه له
اإللهية العناية وأن عالية، دينية رسالة ألداء هللا من مبعوث أنه واعتقد الشاب، عقل يف
مبعوث إىل يحتاجان والبيئة الزمان ألن حتمية؛ هذه رسالته وأن لتحقيقها، اصطفته
لكل مصدر هو الذي املستور اإلمام إىل منه الناس يدخل الذي «الباب» أنه فأعلن جديد،
بل املستور، لإلمام مدخًال يكون أن فوق أنه فاعتقد عنده األمر تطور ثم العالم. يف خري
الجديد املهدي أنه وأعلن الرشاد. سبيل إىل ويهديهم للحق، العالم يهدي الذي نفسه هو
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يف الحالج أمر من كان كما جسمانيٍّا، ماديٍّا حلوًال فيه حل املنتظر املهدي وأن املنتظر،
يقول: كان وكما هللا»، إال الجبة يف «ما يقول: كان إذ فيه، حل هللا أن اعتقاده

ب��دن��ا ح��ل��ل��ن��ا ج��س��م��ان ن��ح��ن أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى م��ن أن��ا

ومحمد، وعيىس كموىس األنبياء يف حل هللا من قبًسا إن يقول: هذا «الباب» وكان
املال يسمى مجتهد منهم فقيه وكل — فارس فقهاء يناهض وكان أيًضا، فيه حل وأنه
يفرس وكان اآلخرة، عن والبعد الدنيا وحب والجشع وامللق النفاق ويرميهم فيذمهم، —
اإلسالم بشعائر يؤمن يكن ولم نصوصه. ويتأول رمزيٍّا، تفسريًا باطنية عقيدة عىل القرآن
ليس وأنه الحارض، الوقت يف البشري طاقة فوق وأنها مرهقة، أنها ويرى وتفاصيلها كلها
هي وهي الدوري، بالتجدد مراًرا يحصل البعث وإنما املوت، بعد الحياة البعث معنى
أخالق إىل دعا بل الديني الجانب بهذا يكتف ولم األخرى. بالحياة القرآن يف تسمى التي
بل فقط، املسلم أخو املسلم أن عىل ال باملؤاخاة مثًال فطالب والذوق، العقل عىل تعتمد
ونرصاني مسلم بني وال وفقري غني بني تفريق غري من اإلنسان أخو اإلنسان أن عىل
نعم اإلنسانية، يف له رشيكة ألنها واملرأة؛ الرجل بني املساواة إىل ودعا ووثني، ويهودي
بها تقوم أن تستطيع وال بها. يقوم أن يستطيع وظائف له تكوينه بحسب الرجل إن
وأنكر الحجاب، رفع ويف املرياث يف سواء فالكل ذلك عدا فيما ولكن والعكس، املرأة
األرسة وبناء والطالق تتعلق أخرى تعاليم فوضع الزواج، يف املتبعة العرفية الطريقة
إىل وأضاف أخرى، اجتماعية تعاليم الدينية تعاليمه إىل أضاف وبذلك الرتبية، وطرق
الرمزية، داللتها لها جمًال للحروف وجعل وباألعداد، بالحروف تتعلق تعاليم أيًضا ذلك
،﴾ َعَرشَ ِتْسَعَة ﴿َعَليَْها القرآن يف جاء ما عىل ذلك يف واستند ،(١٩) العدد قدسه مما وكان
األنبياء مقام يقوم هذه دعوته يف إنه وقال: أفكاره، ويف تنبؤاته يف العدد هذا عىل واستند
فيه أودع «البيان» سماه كتابًا خلف وقد اإللهي، الروحي للتجيل موضوع وأنه األئمة،
العني» «قرة اسمها فصيحة جميلة فتاة نجاحه أسباب من وكان وآرائه، تعاليمه كل
ولكن «الباب»، تعاليم نفسها عىل وتطبق وفصاحتها، بجمالها الناس يف تؤثر كانت
معصوًما «الباب» كان فلنئ مبارش، غري طريق من ولو السياسة، مست هذه تعاليمه
أقل وأنه امليزات بهذه يتمتع لم «الشاه» أن إذًا فمعناه وحده، اإللهي بالتجيل متمتًعا
عدهما اثنني اختار الباب يموت أن وقبل أتباعه. وحارب الشاه حاربه ولذلك درجة؛ منه
لزعيمني العالم يتسع ال دائًما رأينا كما أنه غري هللا» و«بهاء أزل» «صبح هما أتباعه خري
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حدث وكما اإلسكندر، لخلفاء حدث وكما واملأمون لألمني حدث كما واحد، يشء عىل
«صبح يتبع فريق فريقني إىل موته بعد الباب أتباع فتفرق أنفسهم، والشيعيني للسنيني
ويتبادلون املذهب عن خارًجا اآلخر الفريق يرى فريق وكل هللا» «بهاء يتبع وفريق أزل»،
العموم عىل الشاه ولكن الدين، لبهاء التابعني من أقل أزل لصبح التابعون وكان املطاعن،
هللا» «بهاء وأما قربص، جزيرة إىل ذهبوا ثم العراق، إىل أزل صبح أتباع ففر طاردهم
بتعاليم التمسك يرى املحافظني طابع أزل» «صبح طابع وكان «أدرنه»، إىل نفي فقد
الزمان بتطور تتطور الباب تعاليم أن يرى إذ األحرار طابع هللا» «بهاء وطابع الباب،
اإللهي النور فيه حل الذي هو هللا بهاء وأن هللا، لبهاء ممهًدا إال ليس الباب وأن واملكان،
يوم يف «سيظهر قوله: وهو الباب، كالم يف جاء نص عىل البهاء واعتمد اإللهي. والقبس
يف تتجىل الذي هو إنه وقال: هللا»، «منظر هللا بهاء ب وتلقَّ مني»، أعظم هو من األيام من
البرش، فوق أنه أصحابه فيه واعتقد املرآة، يف اإلنسان طلعة تتجىل كما هللا ذات طلعته
باللغة كتبًا هللا بهاء وضع وقد مدحه، يف األناشيد من كثري الفارسية باللغة وُوضع
بهذا يشري وهو األقدس»، «الكتاب اسمه فاريس كتاب منها الفارسية، وباللغة العربية
ومن املقدس، الكتاب عليهما أطلق اللذين واإلنجيل التوراة من أقدس كتابه أن إىل االسم
املسيح برش كما قبل من األنبياء به برش قد أنه وزعم املسلمون، يقدسه الذي القرآن
كان كما الخاصة من عليها قدر ملن إال بها يبوح ال خاصة تعاليم له وأنه بمحمد،
إىل وصلت حتى لخاصته بها عيل وباح لعيل، إال بها يبح لم خاصة تعاليم محمد للنبي
والدعوة اإلنسانية معنى عىل معه اتفق ولكنه «الباب»، رسالة نسخت رسالته وأن األئمة،
القديمة العقائد ورمى له، وطنًا كله العالم جعل من الناس خري إن أيًضا: وقال إليها،
ورؤساء واألمراء امللوك إىل الدعوة وأرسل كله، العالم يف فكرته وبث والجمود بالضيق
ما ذلك من بعضها، صح تنبؤات له وكان مختلفة، طرق من الشعوب وإىل الجمهوريات،
تكون أن إىل يرمي وكان سنوات، بأربع سقوطه قبل الثالث نابليون سقوط من به تنبَّأ
واحدة لغة كله للعالم تكون أن إىل أيًضا يرمي كان كما عامة، إنسانية كتعاليمه ديانته
وأنه املساواة يرى أيًضا وكان كاإلسربنتو، لغة من أو موجودة، عاملية لغة من ا أمٍّ تكون
شعبه، حقوق بني فرق ألنه تركيا؛ سلطان فيها أنب امللوك، تسمى سورة عليه نزلت

امتيازات. بعض عىل لبعضهم وجعل
خاصة حاالت يف أباح ولكنه واحدة، بزوجة الزواَج الزواِج يف األعىل املثل يرى وكان
كانت إنما اإلسالمية الرشيعة أن أيًضا يرى وكان للرضورة، الطالق وأباح باثنتني، الزواج
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بصالة يحتفظ فلم شعائرها من غري ولذلك لزمانها؛ تصلح ال ولكن لزمانها، صالحة
الجسمانية الطهارة وحبذ الفارسية الحمامات واستنجس الجنائز، صالة يف إال الجماعة
ووصفهم وقته علماء وشنع البرشي، العقل يخالف لم ما يشء كل يعملوا أن ألتباعه وأباح
الفرق إن وقال: السياسية، بالحرية يؤمن ولم ونسخها اإلرادة وبتعويق والنفاق، بامللق
وليس الحيوانية، الحريات جماح كبح املتمدن اإلنسان أن والحيوان املتمدن اإلنسان بني
وملا املعقودة. بالقيود محكومة عيشة يعيشوا أن للناس الفوىضوخري إال نتيجة للحريات
أو البهاء» «بعبد وتسمى أفندي، عباس ابنه إىل ١٨٩٢ سنة زعامته انتقلت هللا بهاء مات
ضواحي من «ضاحية بالزيتون فندق يف أمريكا إىل سفره أثناء لقيته وقد أعظم»، «غصن
وسمعت ،١٩١٠ سنة حوايل الرشعي القضاء مدرسة يف طالبًا ذاك إذ وكنت القاهرة»،
عىل حديثه ودلني هلل، الصالحني خضوع له أتباعه خضوع نظري لفت مما وكان حديثه
بالفلك وعلم رشد وابن سينا ابن كفلسفة القديمة اإلسالمية بالفلسفة وعلم واسع اطالع
عامة، مسائل إىل الحديث حول وأركانه مذهبه عن سألته كلما كنت ولكن والطبيعيات،
وبني بينها التوفيق إىل ونزع أبيه تعاليم يف زاد وقد املوضوع، هذا يف يتكلم أن وكره
تؤيد أشياء بعض عىل املقدس بالكتاب يستشهد وكان واألمريكية، الغربية العقليات
فيها، الناس من كثري دخل حتى كبرية، واسعة بحركة العالم يف البهائيون وقام ديانته،
وبعضهن بعضهم وكان نارصها، الالئي األمريكيات النساء من كبري عدد فيها ودخل
اآلنسة الذاهبات أشهر ومن الجديد، اإلله لرؤية فلسطني يف الكرمل جبل إىل يذهبون
ورأينا العالم، يف وتنرشه به ينطق ما اختزال وتكتب البهاء، عبد تصحب كانت التي لورا
اسم محله وحل اختفى البابية اسم إن حتى مذهبه يتبعون قليل غري عدًدا القاهرة يف
اتخذوا كما اجتماعاتهم، فيه يعقدون ا عامٍّ بناءً روسيا حدود عىل أنشئوا وقد البهائية.

فيه. يجتمعون بغداد يف فسيًحا مكانًا
الفرق كسائر التقية يؤثرون وكانوا دعوة. عليها رفعوا عليه الحكومة استولت وملا
بثالثة يقدرون فارس يف كثريون أتباع ولهم أتباعهم، غري عن دينهم ويخفون الشيعية،
،١٩١٠ سنة منذ تصدر أمريكا يف مجلة ولهم وأمريكا، أوروبا يف كثريون وأتباع ماليني.
ومصدرها العدد، لهذا دائًما الباب لتصديق طبًقا السنة يف عدًدا عرش تسعة تصدر وهي
«مرشق وسموه املعتمد بناءهم يكون أن يريدون بناءً يبنون وهم شيكاغو. الرئييس
التي كاآلية يؤيدها ما التوراة من استخرج اليهود من البهائية اعتنق ومن األذكار».
ويدعى كتفه، عىل الرياسة وتكون ابنًا ونعطى ولد لنا «يولد وهي أشيعاء، سفر يف وردت

أبديٍّا». أبًدا قديًرا إلًها مشريًا عجيبًا اسمه
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مقاًال ياإلنجليزية واألخالق الدين يف املعارف دائرة كتاب يف براون األستاذ كتب وقد
فيه ما أحسن ومن التفكري، وعمق االطالع وسعة النظر بعد عىل يدل البابية، يف بديًعا

والبهائية. البابية للفرقة االجتماعي األثر إظهار
اإلسالم، به جاء الذي الجهاد وتبطالن السالم، إىل تدعوان والبهائية البابية كان وإذ
مصلحة من كان وأوروبي، رشقي وال وإنجليزي فاريس بني فرق ال إخوانًا الناس وتعدان
جهاد، وال مقاومة غري من االستعمار من تمكنانهم ألنهما يحتضنوهما؛ أن اإلنجليز
إليها دعا إذا أما جميًعا، الناس عليها يتفق يوم صالحة تكون إنما السالم إىل والدعوة
للمسلح. واألعزل للذئب الحمل كصحبة صحبة كانت يتسلحون األقوياء وبقي الضعفاء
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والقاديانية الهند، يف وانترشت أحمد»، «غالم زعيمها القاديانية فرقه أثرها عىل وأتى
البنجال. إعمال من بلدة وهي قاديان، إىل نسبة

كشمري، من قريب بموضوع مدفون مريم ابن عيىس أن هذا أحمد» «غالم زعم وقد
املقدس ببيت اليهود من فراًرا املكان هذا إىل ذهب عيىس إن ويقول: قديم. بوذي قرب وهو
املهدي أنه زعم كما تؤيده، كثرية تاريخية شواهد هناك أن وزعم هناك، الوفاة وأن
وكذلك وحدهم، للمسلمني ال عاملية رسالة أيًضا له وأن جسده يف حل هللا وأن املنتظر
عدم وأعلن والحشاشني، كالفاطمية عنيف جنس من ال كالباب سلمي جنس من مهديته
والثقافة، العلم إىل ووجههم التعصب، وعدم والتسامح السلم أتباعه إىل وحبب الجهاد

املسلمني. من ظاهره يكون أن يف واجتهد
أوروبية، ثقافة املثقفني الهنود بعض حوله والتف ألف مائة نحو أتباعه بلغ وقد
عىل وكتب الهور يف ١٩٠٨ سنة هذا أحمد غالم وتويف لندن، يف إسالمية مجلة وأنشئوا
ينتخب مجلس بإنشاء وأوىص مهدي، موعود ومعنى موعود»، أحمد غالم «مريزا قربه،
هذا احتضنت وقد لألحمدية، الروحي الرئيس ينتخب أن وظيفته ومن حرٍّا، انتخابًا
إىل القرآن ترجموا وقد قبل، من ذكرناها التي لألسباب الربيطانية الدولة أيًضا املذهب
بعض باإلنجليزية عليه وعلقوا واإلنجليزية، بالعربية متقنًا طبًعا وطبعوه اإلنجليزية
َقَضيْنَا ا ﴿َفَلمَّ سليمان آية وكتفسريهم الغرباء هم الجن أن كدعواهم غريبة تعليقات
الغرباء هؤالء أن املعنى بأن ِمنَسأَتَُه﴾ تَأُْكُل اْألَْرِض َدابَُّة إِالَّ َمْوتِِه َعَىلٰ َدلَُّهْم َما اْلَمْوَت َعَليِْه
ما سليمان مات فلما يمتلكها، كان التي البالد بعض عىل فشيئًا شيئًا يستولون كانوا
وهكذا وإخضاعهم، منهم سليمان انتقام وعدم أمامهم، الباب انفتاح إال موته عىل دلهم

العقل. مخالفة عىل ظاهره يدل يشء كل تأويل عىل والتعليقات التفاسري تدور
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وكان الوضوح، تمام واضحة غري والبهاء الباب وتعاليم تعاليمهم كانت وإذا
نسب فربما أعدائهم، طريق عن وروايتها مذهبهم من كثري ضياع يف سببًا اضطهادهم

أعلم. وهللا رأيهم، من ليس ما إليهم
الربيطانية الحكومة وسهلت القاديانية: فرقة عن املحدثني الكتاب أحد قال وقد
واملفوضيات الكبرية الرشكات وإدارة العالية الحكومية باملحالت التوظف أحمد غالم ألتباع
وفوضت الرسية، مخابراتها يف كبرية رتب يف ضباًطا منهم وجعلت الخارجية، املمالك يف
الدولة أمور من ذلك وغري اإلمارات وكالء منهم البعض وجعلت كبرية، مدن إمارة إليهم

الهامة.
انحازت وهندستان، باكستان دوليتني: إىل الهندية الجزيرة شبه تقسيم تم وحني
مبادئهم نرش يف ويجتهدون يجدون أفرادها وأخذ الباكستان، إىل الفرقة هذه أكثرية
السعودية اململكة دون وغريها العربية البالد معظم يف وأسسوا مختلفة، بطرق الهدامة

عادي. غري ونشاط بجد الكاذبة ادعاءاتهم ونرش لتبليغ، مراكز
بأن أتباعه وأمر أبًدا، الجنة يدخل ال بنبوته يصدق ال من أن أحمد غالم وأعلن
عىل يصلوا وال اعتقادهم، يعتقد ال مسلم آخر إمام وراء يصلوا وال بعضهم مع يصلوا

كبري. أم صغري جنازة كانت سواء الجنائز
نصه وجاء — السالم عليه — عيىس به برش الذي أحمد «أنا كتبه: بعض يف وجاء
يف وليست حقي. يف اآلية هذه أَْحَمُد﴾، اْسُمُه بَْعِدي ِمن يَأِْتي ِبَرُسوٍل ا ً ﴿َوُمبَرشِّ القرآن يف
ذلك إن بل محمد، بعد نبي ال بأن االعتقاد «وأنكر أحمد. وأنا محمد إنه حيث محمد حق
دين النبوة باب يغلق الذي والدين مفتوح، النبوة وباب ملسو هيلع هللا ىلص النبي حرضة يف أدب قلة

ميت».
التي الربكات تحولت واآلن الحقيقة، وهي القرى أم هي قاديان بأن أخرب هللا «إن
ورد: حيث موجود هللا كالم يف قاديان ذكر أن شك «وال قاديان». إىل واملدينة بمكة تنزل
بَاَرْكنَا الَِّذي اْألَْقَىص اْلَمْسِجِد إَِىل اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد َن مِّ َليًْال ِبَعبِْدِه ٰى أَْرسَ الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن

أحمد». غالم بناه الذي هو القرآن يف ذكره ورد الذي األقىص واملسجد َحْوَلُه﴾.
رسوله، وعىص هللا عىص فقد يبايعه، ولم يطعه لم من بأن أحمد غالم ويعلن

جهنم. إىل ومصريه الطريق وتعدى
إىل يصل وقد سفره، يف الحاج يرصفه كثري مال إىل يحتاج الحج أن تعاليمهم ومن
املسلمني تفيد ال التي األجنبية الرشكات صناديق إىل يذهب املال هذا وأكثر اإلرساف حد
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لتعليم مدارس به تفتح أن يجب الحج عىل يرصف الذي املال أن عليهم ويقرتحون شيئًا،
الدعاوى. هذه أمثال إىل … األبد إىل منه الواحد يستفيد حيث الكريم، القرآن

أحمد، غالم إىل نسبة األحمدية تسمى وأحيانًا القاديانية، أحيانًا تسمى الفرقة وهذه
أهله، عىل خارجون اإلسالم عن مارقون أنهم ويعتقدون منهم، ينفرون املسلمني وأكثر
عن القاديانية بخروج اإلسالم ومفتي اإلسالم وشيخ باشا كمال مصطفى رصح وقد
ومجدًدا، مسلًما إال ليس أحمد غالم وأن مسلمون، أنهم وأتباعه عيل محمد ويزعم اإلسالم.
ص٢٩٩ ٦ مجلد الديانات مجلة يف نرش فقد ذلك، غري يثبت ما األساسية كتبهم يف ولكن
ويعنون الزمان، آخر «نبي» مريزا الصاحب أن كتب القاديانية رئيس عيل) (محمد أن
أني املنام يف رأيت قال: هذا ملريزا اإللهامية الخطبة يف وجاء أحمد، غالم هذا بمريزا
التي اإليحاءات أن أعتقد إني ويقول: ،«٥٦٥ ص كماالت «ع كذلك اعتقادي يف وأنا إله
«إن وقال: الثمني». «الدر القرآن بها ينزل كان التي كتلك الخطأ من معصومة أتلقاها

الكريم». بالقرآن إيماني من — حال كل عىل — أقل ليس إيلَّ يوحى بما إيماني
الرسول أنك كافة الناس أخرب مريزا: أي له يقول هللا «أن األخبار أخبار يف وجاء
قاديان، يف نبيه أرسل الذي هو الحق هللا أن آخر، كتاب يف وجاء جميًعا»، إليهم املقدس
أنه فزعم تدىل ثم إقامته، محل كانت إذ الوباء من مأمن يف ستظل قاديان مدينة وأن

املنتظر. املهدي وأنه عيل، بن الحسني من أعظم

لقيته الذي النجاح تلق لم دعوتهم ولكن باملهدي، تسموا كثريون زعماء الهند يف نشأ كما
عرش التاسع القرن أوائل يف ظهر الذي أحمد السيد كدعوى والقاديانية، والبهائية البابية
ولكن ،١٨٢٦ سنة الغربية الشمالية بنجاب حدود عىل األشياخ وحارب الهند، جهات يف

قائمة. له تقم لم
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السنويس املهدي محمد السيد أيًضا الحديثة العصور يف املهدية دعاة أشهر من كان وربما
ونزل الهجري، عرش الثالث القرن أواسط يف املغرب يف ظهر السنويس، محمد الشيخ ابن
عددها يبلغ متعددة أماكن يف كثرية زوايا أنشأ وقد سيوة، واحة من مقربة عىل جغبوب
املهدي أن وفاته قبل ملح تويف وملا عظيًما، انتشاًرا طريقته وانترشت زاوية، ثالثمائة نحو
رأيت وقد الهجري، عرش الثالث القرن ختام سيكون ظهوره وأن قريبًا، سيظهر املنتظر
بمرص، الجريدة بمطبعة مطبوًعا السنوسية» الطريقة بيان يف الفرية «الدرة عنوانه كتابًا
تلك يف جاء ومما به، املبرش املهدي هو هذا السنويس السيد أن إثبات عىل مقدمته وتدور
والدته كانت — عنه هللا ريض — املهدي محمد السيد أستاذنا أن «أعلم قوله: املقدمة
عن وغيابه الفجر عند القعدة ذي من ليلة أول ١٢٦٠ سنة األخرض، الجبل من بماسة

.«… ١٣٢٠ سنة صفر ٢٤ األحد يوم ضحوة املنان الواحد أرادها لحكمة األعيان
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طويًال. زمنًا الحكومات شغلت قوية حركة له كانت وقد السودان، يف املهدي كان وأخريًا
من رشيفة إنها تقول: وأرسته دنقلة، يف هللا عبد بن محمد واسمه هذا املهدي ولد وقد
التصوف يف شيخه خالف وقد وعمًال علًما تصوف ثم الفقه درس وقد هللا، رسول نسل
الكتب لهم وألف الخاص مذهبه عىل وأنصاًرا مريدين لنفسه وكون وتقشف، وتزهد
املنتظر املهدي أنه اعتقد حتى نفسه يف يكرب زال وما طريقته، إىل فيها يدعوهم الكثرية
وهو هللا عبد صديقه نفسه يف العقيدة هذه وقوى وصالًحا، عدًال األرض سيمأل الذي
له حسن وقد كذلك دنقلة من وأصله بعده، من خليفة أصبح الذي بالتعاييش املعروف
وساعد القبائل، رؤساء من بكثري اتصل أثنائها ويف كردفان، إىل الرحلة هذا هللا عبد
فرض من الوالة بعض به يوم كان ملا املرصية للحكومة األهايل بعض دعوته نجاح عىل
إلغاء عىل عزمها املرصية الحكومة إعالن من كان وما قاسية ومعاملة ظاملة، رضائب
بعث حركته قويت فلما البالد، يف االقتصادية الحياة يف سيئًا أثًرا ذلك أثر وقد الرقيق،
كان ألنه الخرطوم؛ يف يديه بني باملثول يأمره املهدي إىل السودان حاكم باشا رءوف
الحقيقي، البالد سيد أنه بإعالنه هذا عن أجاب بل بأمره، املهدي يأبه فلم بأمره يستهني
الظاملني، املرصيني املسلمني يشمل ما بالكافرين يقصد وهو الكافرين ضد الجهاد وأعلن
املهدي وكان ومدافعهم، ببنادقهم رجل مائتي من مكونة عليه حملة باشا رءوف فأرسل
ذلك وكان املهديني، عىل النار بإطالق جنوده باشا رءوف فأمر آبا جزيرة يف يقيم ذاك إذ
األدغال يف يكمنوا وأن بالسكوت أصحابه فأمر مدافع، وال بنادق للمهدي يكن ولم نهاًرا
املرصيني الجنود عىل فهجموا ليًال، األدغال من بالخروج أمرهم ثم الليل، يجيء حتى
انتقل ثم بسالحهم، املهدي حاربهم الوقت ذلك ومن … ذخائرهم عىل واستولوا وأفنوهم،
الحكومة وسريت … الخرطوم يف املرصية الحكومة مقر عن بعيًدا ليكون كردفان إىل
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الوقاية وسائل تتخذ لم ولكنها رجل، آالف ستة نحو من مؤلفة قوية أخري حملة املرصية
فلم شائكة، بأسياج ليًال الجند يحاط أن السودان يف املتبعة العادات من وكان املعتادة،
واشتد شأنه عظم ذاك وإذ وأبادهم، بجنوده ليًال املهدي فأتاهم املرة هذه ذلك يفعلوا
أنحاء جميع من الناس وتقاطر به، يبرشون أتباع القاهرة يف له وكان به، إيمانًا أتباعه
جبة يلبس زاهًدا متصوًفا ذاك إذ منظره وكان الهدايا، له ويقدموا هللا ويل لريوا السودان؛
خمس احتياز يف األولني املسلمني قلد بعد فيما ولكنه بحزام، ويتمنطق كتان من ورساويل
األموال فكثرت للتبغ، واملدخنني والخمارين للسارقني مصادرته ذلك إىل وأضاف الغنائم،
تعالج التي الكتب وأحرق والفقه، الكالم علم دراسة أتباعه عىل وحرم مرتًفا وانقلب لديه،
وملا وحديث. قرآن من األوىل اإلسالم أصول إىل بالرجوع أوىص ولكنه املوضوعات، هذه
فبعثت السودان تخضع أن أرادت عرابي، ثورة بعد مرص الربيطانية الحكومة احتلت
يف وأبطأت ذلك أعلنت أن األسف من ولكن باشا، هكس بقيادة مرصي آالف بعرشة
املرصيني عىل املهدي فهجم االستعداد حسن من املهدي مكن وذلك الحملة، عدة إعداد
فوقع أبيهم، بكرة عن وأبيدوا آخره همزوا ثم األمر، أول هجومه صدوا املرصيني أن غري
واستسلم مرص، إىل األوروبيني من فيه كان من وفر املهدي سلطان تحت كله السودان
اعتزمت ثم دارفور، عىل حاكًما ثم نمسويٍّا ضابًطا قبل وكان باشا، سالطني للمهدي
غوردون املهمة لهذه وأرسلت السودان، عن والتخيل املهدي مصالحة املرصية الحكومة
تجارة بإباحة ويعرتف كردفان، عىل سلطانًا به يعرتف املهدي إىل غوردون فأرسل باشا،
وفيها الخرطوم محارصة عىل املهدي وعزم االستسالم، إليه طالبًا املهدي فأجابه الرقيق
املحاربني غري من املدينة إخالء يعلن فلم غوردون أخطأ وقد إليها فتقدم باشا، غوردن
أتباعه أمر وأخريًا األقوات من الرضوري إىل الشديدة والحاجة االضطراب، يف سببًا فكانوا

مؤقتًا. السودان الربيطانيون وترك غوردون وقتل ففتحوها املدينة، عىل بالهجوم
يمنع أن واضطر الدسائس، رش يتقي حتى قوي بسياج السودان املهدي وأحاط
بالتيفوس، ١٨٨٥ سنة يونية منتصف يف أصيب ولكنه الحج، من مؤقتًا السودانيني
بأبي وكناه هللا، عبد القديم لصديقه بعده من بالخالفة وأوىص بأسبوع ذلك بعد فمات

املشهور. التعاييش هللا عبد وهو بكر
ينوي كان مرشوع وهو مرص غزو فاعتزم وسلطانه، بقوته هذا هللا عبد اغرت وقد
رأسه مرصعىل إىل جيًشا ١٨٨٩ سنة فسري العزم، هذا املرصيون وخاف تحقيقه املهدي
حلفا وادي حماية فأنزلت حلفا، وادي باجتياز وأمره النجومي، الرحمن عبد القائد
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أحسوا ملا التعاييش عىل املهدي أقرباء وخرج زحفه، أثناء يف جسيمه خسارة بجيشه
املهدي. زوجة السيدة أقواهم من وكان سلطانه، بضعف

عىل — ملرص رسداًرا وكان — كتشنر اللورد «قىض ١٨٩٦ سنة خريف ويف
حركة عرش التاسع القرن آخر يف كان ثم املأساة. هذه وختمت املهدي»، إمرباطورية
إىل حج وقد حسن، هللا عبد بن محمد الصومال يف ظهر إذ الصومال، يف أخرى مهدية
إىل دعا وطنه إىل رجع إذا حتى املهدية فكرة واعتنق تصوف وهناك ١٨٩٥ سنة مكة
عليه قضت الربيطانية الحكومة ولكن قبيلته، يف كبريًا نفوذًا اكتسب ما ورسعان طريقته،

حولها. تقوم التي الثورات تهدئة يف إياه واستخدامها له، باكتسابها رسيًعا
سلطته عىل يقضوا أن هناك اإليطاليون استطاع األوىل العاملية الحرب أثناء يف وأخريًا
تعاليم غرار عىل تعاليم أتباعه يف بث أن بعد ١٩٢٠ سنة ومات الصومال، شمال يف

املهدي.
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تكون تكاد ثوراتها أن نفهم ومنها املهدية، فكرة مأساة سببته ملا موجزة صورة هذه
وأيٍّا كالبابية. يسالم كان ما ومنها كالحشاشني، العنف أقىص يبلغ كان ما منها متالحقة
وعثمانية، وعباسية أموية من املختلفة اإلسالمية الدول يف الحركة هذه أثرت فقد كان ما
من واثقني فهاجموهم ضعف، من املسلمون عليه ما فهم عىل الصليبيني شجعت كما

عليهم. النرصة
وبعد،

… ذلك؟ عن املسئول فمن
دفاًعا ذلك يفعلون إنما أنهم يدعون وكانوا السنيني من اضطهدوا الشيعيني إن
يمكن لم كربى غلطة الحسني قتل يف معاوية بن يزيد غلطة كانت ولكن أنفسهم، عن
جعلوا بل بذلك السنيون يَْكتَِف ولم األزمان. طول عىل عملها تعمل فظلت إصالحها،
فرج ألبي الطالبيني» «مقاتل كتاب قرأنا إذا ونحن يظهر، طالبي إمام كل يقتلون
القتل وهذا وترشد، وتعذيب قتل من العلويني عىل وقع ما كثرة من رعبنا األصفهاني
عصمة من معقولة غري دعاٍو االختفاء حول وقام يختفوا، أن العلويني حمل املتتابع
التقية، مبدأ يعتنقوا أنت الشيعيون اضطر أيًضا والقتل التعذيب ولهذا ذلك؛ ونحو األئمة
شيعيٍّا أدبًا ألنفسهم وأنشئوا بهم، يثقون ملن إال ومعتقداتهم بأرسارهم يبيحوا أال ومعناه
مدح يف يقال كان السني األدب من كثري كان ولنئ السني، األدب يقابل وهو ينقطع ال
والرثاء األئمة مدح يف يقال كان الشيعي األدب فإن السنيني، واألمراء وامللوك الخلفاء

قتالهم. يف الحار
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أحيانًا وانقلبت الشيعة، نفوس يف عميقة أحزانًا املتتابعة األحداث هذه أثرت وقد
برقة املثل رضب حتى حارة غزيرة دموًعا أثارت كما بعضها، نقلنا مهدية ثورات إىل

القائل: وقال الشيعي، دمعة

ط��ال��ب أب��ي ب��ن ع��ل��ي ت��ب��ك��ي ش��ي��ع��ي��ة دم��ع��ة م��ن أرق

ذلك بعد وانقلبت عليه، تمرسوا حتى والشقاء والبؤس االضطهاد الشيعيون وألف
كمهارة ذلك يف مهروا إنهم قلنا: لو حتى خفية وتدبريات رسية مؤامرات إىل الحالة هذه
من األوىل العرشة يف األحزان هذه يجددون اآلن وإىل الصواب، عن نبعد لم املاسونية
ويخصون كربالء، ملأساة ذكرى بالجنازير أنفسهم ويرضبون القصائد وينشدون املحرم،
نحزن لم لو قيمة لحياتنا ما بعضهم: ويقول األمويني وآله يزيد والكراهية بالسخط
اإليمان عالمة الحسني عىل الحزن أن بعضهم ويرى عليه. ونبكي الحسني مقتل عىل

الصحيح.
معارضون وأنهم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل الناس أقرب أنهم عليهم العطف يف زاد ومما
أحزابنا بني نراه كالذي الشعوب عطف ينالون دائًما واملعارضون القائمة الرسمية للدولة
أنجح وقد العطف محل املضطهد وكذلك مضطهدون، أنهم ذلك إىل يضاف … اليوم
منهم، أحد بذلك من ينجو يكاد ال حتى الرسمية الدولة رجال من الظلم توايل مواقفهم
إىل الرشاب عىل وعكوف ظاملة قاسية ورضائب لألموال، ومصادرات الرتف يف فإرساف

ذلك. غري
هذه الناس وإفهامهم الرسميني، الخلفاء لظلم كرههم ا جدٍّ الجميل من كان إنه نعم
عليهم يؤخذ ولكن الظلم، ورفع العدل بتحقيق املطالبة عىل وحثهم ترتكب التي املظالم

شيئان:
العقل. إىل بالرجوع يكتفوا ولم باألساطري، الدعوة هذه مزجوا أنهم األول:

من والعباسيون األمويون فعل ما مثل حكمهم يف فعلوا ونجحوا ملكوا ملا أنهم والثاني:
أنواع بكل مرص يف واستمتعوا الرتف، يف أيًضا أرسفوا فالفاطميون ونحوها، مظالم

الرشيد. هارون عن روي كالذي النعيم
املقريزي فيقول العقل، عىل تصديقها ويصعب القدر تفوق الفاطميني ثروة وكانت
ألف وسبعمائة دينار ألف ألف نحو الذهبية العملة من خلفت املعز بنت رشيدة إن مثًال:
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وخمسني سبعمائة نحو عبدة واسمها األخرى ابنته وخلفت والحيل، الجواهر عدا دينار
فضية قطعة وثالثمائة الزمرد، من أكياس خمسة عىل تحتوي التي الصناديق عدا ألًفا
بنحو فارس من الديباج من ستارة اشرتى املعز أن كما صقيل، ثوب ألف وثالثني
من اثنني إن فقالوا: اإلسالم يف محرم أنه مع بالتصوير وأولعوا دينار، ألف عرش اثني
يف الراقصة صور أحدهما عزيز، وابن القصري هما اآلخر أحدهما ينافس كان املصورين
بثياب فتاة صور واآلخر فيه، داخلة الناظر يحسبها بالسواد ملون قوس يف بيض ثياب
اللذائذ عن يعكف كان الظاهر والخليفة منه، بارزة الناظر يحسبها أصفر قوس يف حمر
عرشين كل يقابلونه وهم وقواده لوزرائه الدولة أمور ويرتك ونساء، خمر من واللهو
متفرغ معصوم إمام وأنه يشء، بكل إليهم أوعز أنه النواب هؤالء يدعي ثم مرة، يوًما
ال كربى مجاعة يف مرص يف الناس كان أيام الظاهر من هذا يحدث كان وقد للعبادة.

الرضوري. الخبز يجدون
البذخ غاية عىل يدلنا بما وانتهت وترف، ببذخ مرص يف الفاطمية الدول بدأت ولقد
يف وجده ما الدين صالح ببيع وانتهت للمعز، جوهر قدمها التي بالهدايا فبدأت والرتف،

نفسه. الشعب حساب عىل كان والنعيم التعرف هذا وكل املستنرص، قرص
حتى وذهبه سيفه وهي مخترصة، إشارة حكمه طريقة إىل أشار املعز حرض وملا
الحكم هو والذهب السيف بواسطة البالد حكم وليس وذهبه، املعز بسيف املثل رضب
موائدهم يف سريتهم ونقرأ عدًال، األرض يمأل الذي املنتظر املهدي به يطالب الذي العادل
فقر من يحكى ما مع وغناهم، وعظمتهم فخفختهم كثرة من فنعجب واحتفاالتهم،
مزينة الذهب، من مصنوعة له نصبت شمسية حج يوم مثًال للمعز وكان الشعب،
بدر الكتابة وحشيت أخرض، بزمرد الحج آيات عليها وكتب والياقوت، األخرض بالزمرد
رسير وصنع ثقلها، لكثرة فراشني عدة نصبها جرت ملا إنها حتى مثله، ير لم كبري
من الحياة وكل مثقال، آالف وعرشة مثقال، ألف مائة فيه واستعمل الذهب، من امللك
أخرى ناحية ومن الشعب. وبؤس الفاطميني الخلفاء ترف ناحية من هذا … القبيل هذا
عكف الفاطمي الظاهر توىل وملا الخلفاء، من غريه فعل وكذا هللا بأمر الحاكم قتل كم
العباسيني، الخلفاء من املستهرتين املرتفني ترف من شأنًا يقل ال بما وامللذات اللهو عىل
وتسلم قراقوش، الطوايش قصورهم عىل باملحافظة وكل ملكهم الدين صالح أزال وملا
قالوا: وقد الوصف، عن عظم ما ونفائس وأموال، ودواوين خزائن من وفيها القصور
من وكان سنني عرش نحو فيها البيع فاستمر القصور، يف ما ببيع أمر الدين صالح إن
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وجواهر ثمينة وعقود املرصعة، املوشحة الفاخرة الكسوة من صندوق مائة فيها املوجود
إال فحل فيهم ليس الجواري من وآالف والخدم العبيد من آالف فيها وكان نفيسة،

البائس. الفقري الشعب دماء من إال املفرط الغنى هذا وليس وأوالده، الخليفة
بني يسوون كانوا إنهم نعم هذا، عن شأنًا يقل ال والحشاشني القرامطة حكم وكان
الفقراء، عىل ويرصفونها األغنياء عىل الرضائب يرضبون وكانوا والفقر، الغنى يف الناس
والهدم، والتخريب والقتل القسوة وهي حكمهم يف جدٍّا سيئة أخرى ناحية لهم ولكن

والفقر. الغنى من فظاعة أعظم وهي
الحرام البيت صعد قد رجًال رأيت الكعبة: القرامطة دخل يوم ِعيان شاهد قال
بفرسه، املسجد دخل قد سكران بقرمطي وإذا بالبيت أطوف وكنت امليزاب، ليقلع
قوافل عىل مرة وانهالوا لحقه، من به يرضب سيفه وجرد الطواف يف بال حتى له فضفر
تَْقَشِعرُّ ما األفعال من القرامطة وأتى ويقتلون، ويفسقون وينهبون يسلبون الحجاج
التي القديمة والتحف الثمينة الحيل من أيديهم إليه وصلت ما كل وأخذوا األبدان، منه
نحو استخدموا إنهم قالوا: حتى خزائنها يف محفوظة أو الكعبة جدران عىل معلقة كانت
مكة مدينة من غنموا ملا ألف ألف ومائة فقط. الكعبة من نهبوه ما لنقل جمًال خمسني
من وخرجوا قبل، من ذكرنا كما األسود الحجر القرامطة نهبه مما وكان وضواحيها،

علنًا: ينشدون مكة

ص��بَّ��ا ف��وق��ن��ا م��ن ال��ن��ار ع��ل��ي��ن��ا ل��ص��ب رب��ن��ا ل��ل��ه ال��ب��ي��ت ه��ذا ك��ان ف��ل��و
غ��ربَ��ا وال ش��رًق��ا ت��ب��ق ل��م م��ح��ل��ل��ة ج��اه��ل��ي��ة ح��ج��ة ح��ج��ج��ن��ا ألن��ا
ربَّ��ا رب��ه��ا س��وى ت��ب��غ��ي ال ج��ن��ائ��ز وال��ص��ف��ا زم��زم ب��ي��ن ت��رك��ن��ا وأن��ا

واملوحدون وأرهبوهم، العظماء وخوفوا فظيًعا، تنكيًال بالبالد نكلوا والحشاشون
حاكًما كان السودان ومهدي أكرموه، أن بعد وسجنوه الفيلسوف رشيد ابن اضطهدوا
تنعي كانت فحكوماتهم شديًدا، تنكيًال وخصومه بأعدائه وينكل يرحم، وال يقسو ا مستبدٍّ
رشق». الهم يف «وكلهم الشيعيني من وال السنيني من عدًال رأينا فال وتظلم، الظلم عىل
ظلًما ولكن قليل، وال كثري يف يتحقق لم املنتظر املهدي دعاة به يقول كان الذي والعدل
وأرسارها الشيعة هذه عقائد إن نعم أمله، فيخيب العدل إىل يطمح وشعبًا بظلم، يقابل
السكر منعوا إنهم اإلسماعيلية: مؤيدو يقول فبينما متناقضة، تعاليمهم عن قيل وما
وقد النساء، عىل واالعتداء الخمر برشب يرمونهم بخصومهم إذا بواحدة الزواج وحتموا
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ولكن وتعاليم. كتب من عنهم أثر ما قلة املعتقدات ذكر يف والتناقض األفكار بلبلة يف زاد
ال والتي ترشف ال التي الظاهرة األعمال فأمامنا املعتقدات، يف املختلفون اختلف مهما
التعاليم هذه كانت ولو املؤيدين، أم املعارضني من أكان سواء ينكرها، أن أحد يستطيع
النعكست مسترت حق إمام ومن منتظر، مهدي من يستمدونها وأنهم قلوبهم دخلت قد
فحكومات صحيحة. ولو املعتقدات قيمة فما سيئة األعمال أما أعمالهم، عىل عقائدهم
عاقًال تريض تكن لم كذلك الشيعيني وحكومات عاقًال، تريض تكن لم الرسميني الخلفاء
املنتظر، املهدي ال العقل يتبع عادل إمام إىل الفشل هذا بعد يطمحون إنما والناس أيًضا،
جهة من والشيعيني جهة من العباس وبني أمية بني خلفاء ظلم بني الفرق كان وربما

ويسترتون. يظلمون كانوا واآلخرين ويجهرون، يظلمون كانوا األولني أن أخرى
الشيعة وكان بهم، وينكلون الشيعة يظلمون الرسميون الخلفاء كان العموم عىل
ذاك. من وظلم هذا من ظلم والنتيجة واملؤامرات، الدساس ويدبرون الثورات يثريون

أهل عىل أو السنة أهل عىل هي هل املسئولية، نحدد أن نستطيع ال هذا ضوء يف
قوله: يف العالء أبو حار كما ونحار الشيعة،

ن��ح��اس��ي وأه��ل ي��ل��ح��ق��ن��ي وال��ل��وم ن��ل��وم��ه��ا ف��ك��ي��ف ل��ل��دن��ي��ا ذن��ب ال
ح��اس��ي أم أش��ارب ال��م��ل��وم ف��م��ن وش��ارب اإلن��اء ف��ي وخ��م��ر ع��ن��ب

لدماء وسفكه وظلمه بجوره السني هذا مًعا: مسئوالن أنهما األصح كان وربما
لم وكالهما حد، عند وقوف غري من باالنتقام العلوي وهذا حساب، غري من العلويني
بينهم يحكم وهللا وحزبه، نفسه إىل فيه نظر وإنما املسلمني، مصلحة إىل املسألة يف ينظر

مختلفون. فيه هم فيما
ترتكز: وجدناها األولية، عنارصها إىل املهدوية فكرة حللنا ذكرنا إذا ونحن

اإليمان أسس من أساس االعرتاف هذا وأن البيت، آل من بإمام االعتقاد عىل (١)
من هللا يعبد إنما جعفر: أبو يل قال قال: حمزة أبي عن روي محمد، بنبوة كاالعتقاد
هللا. معرفة فما فداك جعلت قلت: بعيًدا. ضالًال ضل فقد يعرفه ال من فأما هللا. يعرف
وبأئمة به واالئتمام عيل، ومواالة رسوله، وتصديق — وجل عز — هللا تصديق قال:
ا حقٍّ بمسلم وليس عدوهم، من — وجل عز — هللا إىل والرباءة السالم، عليهم — الهدى
لإلمام، أمره يفوض ال ومن عرصه وإمام جميًعا، واألئمة ورسوله باهلل يعرتف ال من

اإلسالم. أركان من سادس ركن اإلمام يف فالعقيدة سبيله، يف نفسه ويبذل
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يفكرون وال بطبيعتهم يذنبون ال فاألئمة املنتظر، املهدي وعصمة األئمة عصمة (٢)
قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ورووا بالطبيعة، األنبياء عصمة يف خالفات ثارت وقد ذلك. يف
فهذه قلبي»، عىل ليغان «إنه وقال: مرة»، مائة اليوم يف إليه أتوب فإني ربكم إىل «توبوا
عصمة يف يختلفون ال الشيعة ولكن التامة، العصمة معنى تؤيد ال ونحوها األحاديث

األئمة.
عما يسألوني ولهم يل «ما يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن مع باملغيبات واملهدي األئمة علم (٣)
َمْن يَْعَلُم َال ﴿ُقْل الكريم: القرآن ويف ربي». علمني ما إال يل علم ال عبد أنا وإنما أرى، ال

هللاُ﴾. إِالَّ اْلَغيَْب َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف
املستوى فوق يرفعهم نحو عىل هللا نور من قبًسا أو إلهيٍّا نوًرا لألئمة بأن االعتقاد (٤)
يتمثل وأشكال، صور هم واألئمة عليٍّا أن فرأوا ذلك يف بعضهم وغال املألوف، البرشي

طارئًا. حادثًا إال ليست الجوهر هذا جثمانية وأن اإللهي الجوهر فيها
ولذلك الظلم ويرفعوا الدهر، ليواجهوا جاءوا إنما املهدي ومنهم األئمة هؤالء أن (٥)

جوًرا. ملئت كما بكلمة عدًال األرض يمأل كلمة دائًما اقرتنت

بعضهم أن ذلك من غريبة، خرافات املهدوية عقيدة يف الناس لبعض كان وقد
بعض ألن املهدي؛ مجيء ينتظر الشمس طلوع قبل معني مكان إىل يوم كل يخرج كان
الرءوس. منكيس عادوا شيئًا يجدوا لم فإذا وزمانه، الخروج مكان تحديد فيها األساطري
الجمل، بحساب اإلمام خروج يحسبون كانوا أنهم خلدون ابن حكاه ما ومنها
فيحددون الجمل، بحساب اإلمام خروج يحسبون كانوا فإذا خروجه زمان فيحددون
ال والدته تاريخ التاريخ هذا أن ادعوا يخرج ولم الوقت، هذا جاء فإذا خروجه زمان

خروجه. تاريخ
األشياء، وطبيعة تتفق ال وصفاتها املهدوية يف العقيدة هذه فإن حال كل عىل
مئات مختفيًا ويبقى يختفي إنسان وأي الغيب، يعرف إنسان وأي معصوم خليفة فأي
نضاختان عينان دائًما عنده يكون ثم املوت حكم هللا عليه يجري أن غري من السنني
… عقولهم فقدوا الذين السذج عىل إال تجوز ال كلها األشياء هذه … وماء؟ عسل فيهما
وقد املهدوية. مأساة تكرار من املستقبل يف يقلالن وتعقله العام، الرأي انتباه أن وأظن

أهمها: من املهدوية هامش عىل ثانوية عقائد نشأت

يخرج املهدي أن من املهدية عند ما تالقي وهي واملجدين التجديد فكرة أوًال: (١)
العدل. ويحقق الظلم ويرفع الزمان، أحداث ليالقي
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أصحاب يقوله ما تالقي فكرة فهي واألبدال، والغوث القطب يف الصوفية فكرة (٢)
كل وسنرشح منه. قبًسا وأناله نوره، من هللا عليه أفاض املهدي أن يف املهدوية النظرية

تبينها. بكلمة النظريات هذه من نظرية

قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن هريرة أبو رواه حديث إىل فمستند واملجددون التجديد فأما
ذاتها يف والفكرة دينها». لها يجدد من سنة مائة كل رأس عىل األمة لهذه هللا «يبعث

واملكان. الزمان بتغري يتغري دائًما الترشيع ألن وجيهة؛
غصب من يقول: كان حنيفة أبا أن رووا فقد القبيل، هذا من كثرية أمثلة الفقه ويف
وصبغه ثوبًا غصب من يقول: يوسف أبا وكان قيمته، من قلل فقد أسود وصبغه ثوبًا
اتخذت العباسية الدولة ألن والبيئة؛ الزمان اختالف ذلك يف والسبب قيمته، زاد فقد أسود
سعر بذلك فارتفع البياض يلبس أي: يبيض خالفها من وكان لها، رسميٍّا شعاًرا السواد

األسود. باللون امللون
عنه سقط البيت يف غرفة رأى إذا الرجل كان القديمة األزمنة يف أيًضا: الفقهاء وقال
ال فأصبح البيوت اختلفت ذلك وبعد الشكل، يف متشابهة كلها الغرف ألن الرؤية؛ خيار

الغرف. هندسة الختالف كلها الغرف رأى إذا إال الرؤية خيار الرجل عن يسقط
حرض ملا جديد ومذهب العراق، يف كان ملا قديم مذهب له نفسه الشافعي واإلمام
ملرشوعية الكربى العلل إحدى وهذه مرص، وبيئة العراق بيئة البيئة، الختالف مرص إىل
واملؤرخون الفقهاء أخذ وقد الترشيع، تغري ذلك فيقتيض يتغري الزمن أن وهي النسخ،
األوىل املائة رأس عىل إنه قالوا: مجدًدا، يكون أن يصلح عمن سنة مائة كل يف يبحثون
والرابعة األشعري، أو رسيج ابن والثالثة الشافعي، والثانية العزيز، عبد بن عمر كان
دقيق ابن والسابعة الرازي، الفخر والسادسة الغزايل، والخامسة األسفرائيني، حامد أبو

وهكذا. العيد
تغريت كلما الترشيع تجديد الصحيحة، للفكرة نسخ التحديد هذا أن والحق
الرضوري من فليس أقل يف يكون وقد سنة، مائة من أكثر ذلك يكون وقد الظروف،
يف يكون ال وذلك الفكرة»، بيان «الحديث فائدة وإنما باملرت، أو بالوزن املائة تحديد

االجتماعية. الحياة مرافق من مرفق كل يف يكون بل وحده الترشيع
القديمة، األوضاع محل الجديدة األوضاع إلحالل العقل مرونة معناه التجديد وهذا
جديدة أسئلة عبده محمد الشيخ عىل تتوارد وكانت والقديم، ليتفق الجديد تعديل أو
الراديو، يف قراءة مثل جديًدا خلًقا خلقتها البيئة ألن قبل؛ من الفقهاء لها يتعرض لم
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يكن لم مما وهكذا، التوفري صناديق يف املال وإيداع الحياة، عىل والتأمني الربنيطة ولبس
اإلنسانية باملبادئ «األخذ بأنه التجديد روسو جاك جان عرف وقد قبل، من معروًفا
تقديس ومحل القديمة، األوضاع محل ذلك وإحالل الفلسفي، والتسامح العقلية واملبادئ
وقد بحسبها، حالة كل يف التجديد ويكون النظر»، والضيق التعصب ومحل السلطات
جميًعا منازلتهما إىل فيضطرون متناقضني تيارين أمام أنفسهم التجديد دعاة يجد
منازلة إىل مضطرون أنهم أصحابها رأى إذ االشرتاكية، مذهب يف عرصنا يف حدث كالذي

الجامدة. الرأسمالية وفكرة املتطرفة الشيوعية فكرة
خري حال إىل وطموحهم الحال، بسوء الشعوب شعور التجديد فكرة عىل ويساعد
التجديد إىل الدعوة لترسي ظلمهم محل يحل وعدل نظامهم، من خري ونظام حالهم، من
هما منه خري إىل الطموح وبث الحال سوء ووصف الهشيم. يف النار رسيان التعمري وإىل

املهدية. لدعوة الشعوب إثارة إىل دعا ما أهم
للتجديد مقاومة أشد جماعات فهناك مختلفون، التجديد دعوة قبول يف والناس
ثقيلة بقيود تتقيد ولم حديثًا تكونت التي الجماعات أن ذلك لها. تلبية أشد وجماعة
أشد كانوا وقدمت أوضاعهم كثرت ومن التجديد، إىل أقرب تكون كأمريكا األوضاع من
حرب مظاهر إال األمة يف واالضطراب القلق مظاهر وما التجديد، فكرة قبول يف بطئًا
ومن بعد، يرتكز لم وجديد فساده ظهر قديم بني أخرى وبعبارة وقديم، جديد بني
املواد تتفاعل كما تتفاعل شعب كل يف وقديمها جديدها الحياة مرافق أن البينة املظاهر
تنفعل ما فرسعان مرفق، يف التجديد دخل فإذا االنسجام بينها يتم حتى الكيميائية،
يكتسب ما فرسعان ساخن، وماء بارد ماء فيه يصب املاء كحوض املرافق، سائر لذلك
والفرق واحدة، حرارة درجة يف ماء منهما يتكون حتى الربودة والساخن السخونة البارد
تجارب وعىل العقل، عىل ترتكز األوىل أن املهدية إىل والدعوة التجديد إىل الدعوة بني
وأن منتظر، بإمام فقط دينية عقيدة عىل فرتتكز الثانية الدعوة أما الواقع، وعىل الحياة
القطب يف الصوفية فكرة وأما … تؤيده التي وهي تقربه التي هي السماوية السلطة
وخصوًصا الفلسفة، بتعاليم أيًضا تأثرت باإلسالم تأثرت كما الصوفية أن فهي واألبدال،
ترجمت حينما الهجري الثاني القرن يف أنه وخالصتها الحديثة، واألفالطونية الفنوسطية
األفالطونية من فكرة ترسبت أو الجهات بعض من اندس العربية اللغة إىل الفلسفة كتب
بالرموز القرآن آيات وتأويل هللا، يف والفناء اإللهي الفيض نظرية مثل من الحديثة
َجاءََها إِذْ اْلَقْريَِة أَْصَحاَب َمثًَال َلُهْم ْب ﴿َواْرضِ مثًال: تعاىل قوله سمعوا إذا فهم املعنوية،
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* ُمْرَسلُوَن إَِليُْكْم َّا إِن َفَقالُوا ِبثَاِلٍث َفَعزَّْزنَا َفَكذَّبُوُهَما اثْننَْيِ إَِليِْهُم أَْرَسْلنَا إِذْ * اْلُمْرَسلُوَن
َربُّنَا َقالُوا * تَْكِذبُوَن إِالَّ أَنْتُْم إِْن ءٍ َيشْ ِمْن ـُٰن الرَّْحَم أَنَْزَل َوَما ِمثْلُنَا بََرشٌ إِالَّ أَنْتُْم َما َقالُوا
هم الثالثة املرسلني أن هو باطنيٍّا تفسريًا لها بأن أولوها َلُمْرَسلُوَن﴾، إَِليُْكْم َّا إِن يَْعَلُم
وأن كذبوهما، اللذان وهما والقلب الروح هما األولني االثنني وأن والعقل، والقلب الروح
تتالىش أن يجب اإلنسان أن ورشطهم هللا، يف الفناء نظرية يف كاالعتقاد العقل هو الثالث
العود، يف األنغام تفنى كما أفنى «دعني قال: كالذي بوجوده شعوره وينعدم شخصيته،
املكان يستطيع وال اإللهية، الكلية الذات يف الفرد فناء إىل يدعون وهم نعود»، إليه فإننا
شيئًا إليها يرتقى الفناء يف درجات وللمريد املتناهية، الذات هذه يحد أن الزمان وال
وينتهي النفس، لحاالت الدقيقة املراقبة أخرى وبعبارة التأمل، عمق ذلك ووسيلة فشيئًا،

الصحيح. التوحيد هو وهذا واحًدا، شيئًا فيه املتأمل يصبح أن هي غاية إىل ذلك به
— تتناىف ال أنها يرى وبعضهم الصوفية، نزاعات بعض هي وأمثالها النزعة هذه
وبعض وحج، وصوم وزكاة صالة من الظاهرة الشعائر التزام مع — تكون أن يجب بل
فال الغاية حصلت فمتى لغاية، وسائل إال ليس الظاهرة الشعائر هذه أن يرى الفرق
العرف عىل يخرج وأن الخلقية، النواميس كافة يتخطى أن الصويف حق من وأن لها لزوم

االجتماعي.
بعض يف وتالقيا التعاليم، هذه بعض مًعا الصوفية الشيعة إىل انَدسَّ حال كل عىل
اعتقد عدًال األرض ليمأل وخروجه؛ واختفائه املهدي يف املهدية اعتقد فكما املظاهر هذه
اململكة هذه وراء وهي دقيًقا، تنظيًما منظمة روحانية مملكة هناك أن الصوفيون
وعباسيني أمويني من الرسميني األئمة غري أئمة لهم أن الشيعة اعتقد كما الظاهرة،
واألبدال، والغوث كالقطب خاصة بأسماء اململكة هذه رؤساء الصوفية وسمى وغريهم،
قطبًا يسمونه وأحيانًا الروحانية، اململكة رأس عىل وهو الخليفة أو اإلمام يمثل فالقطب
رأسهم، عىل وأنه الروحانية اململكة يف مركزه فباعتبار قطبًا سموه فإذا غوثًا، وأحيانًا
كل يف هللا نظر موضوع بأنه عرفوه وقد امللهوف، ملجأ فباعتباره غوثًا سموه وإذا
الجسد يف الروح رسيان الكون يف يرسي وهو لدنه، من األعظم الطِّلَّْسَم هللا أعطاه زمان
الحياة روح يفيض وهو الحق يتبع وعلمه علمه يتبع وهو األعم، الفيض قسطاس وبيده
تسمى ومرتبته الكون عىل الحياة روح باطن وهو القطبية، تسمى ومرتبته الكون عىل
لصلبه ورثته وليسوا لورثته، إال بعده القطبية تكون وال النبوة روح باطن وهو القطبية،
األبدال، يسمون نواب الروحانية اململكة يف وله الوالية، هذه يستحقون ممن ورثته ولكن
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الروحانية، الوالية هذه معالم رسموا وهكذا شئونه، عىل يرشف خاص بدل له إقليم كل
يف وهاموا واألئمة، األنبياء كعصمة معصومة لروحانيتها إنها وقالوا: أعمالهم وقسموا
ويرتك يفعل ما ليفعل الظاهري؛ للعالم الخطط يضعون فهم الخيال، لهم شاء ما ذلك
ذلك. ونحو الرباني والقطب األقطاب بقطب الصوفية كبار من كثريًا فسموا يرتك ما

فيه وتجتمع واإلمكان، الوجوب بحر يف يجتمع ألنه البحرين؛ بمجمع أيًضا وسموه
وتعاليم الصوفية تعاليم بني القرب من فكم … إلخ الكونية والحقائق اإللهية األسماء

املهدوية. وتعاليم الصوفية تعاليم بني وكذلك الباب، هذا يف الشيعة
وردت التي األحداث فيه ذكر واملهدوية، املهدي يف قيًما فصًال خلدون ابن عقد وقد
كفر فقد باملهدي كذب «من ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: جابر، رواه ما مثل املهدي يف
من يبق لم «لو ملسو هيلع هللا ىلص: النبي عن الرتمذي رواه ما ومثل كذب»، فقد بالدجال كذب ومن
اسمي اسمه يواطئ مني رجًال فيه هللا يبعث حتى اليوم ذلك هللا لطول يوم إال الدنيا
إال الدهر من يبق لم «لو قال: النبي عن عيل عن حديث ومثل أبي»، اسم أبيه واسم
الحاكم رواه ما ومثل جوًرا»، ملئت كما عدًال يملؤها بيتي، أهل من رجًال هللا لبعث يوم
بني من وهو حق هو ويقول: املهدي يذكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «سمعت قالت: سلمة أم عن
الجبهة أجىل مني، املهدي ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول «قال قال: الخدري سعيد أبي وعن فاطمة»،
ابن ضعف وقد ،« … إلخ وظلًما، جوًرا ملئت كما وعدًال قسًطا األرض يمأل األنف أقنى
املهدية بدعوة قالوا: كثرية، جماعات عن حكايات وروى األحاديث، هذه أسانيد خلدون
فقال: باملتصوفة، املهدي فكرة عالقة ذكر ثم هرب، أو فقتل دعوته يف فشل أكثرهم وأن
املجاهدة يف كالمهم كان وإنما هذا، من يشء يف يخوضون يكونوا لم منهم املتقدمني «إن
الوصية وادعاء بإمامته والقول عيلّ تفضيل يف الشيعة من اإلمامية كالم كان ثم باألعمال
من مات من رجعة يدعون آخرون وجاء املعصوم، باإلمام القول ذلك بعد حدث ثم له،
إىل هذا فترسب الحلول، من بنوع اإلمام ألوهية يدعون وآخرون التناسخ، بواسطة األئمة
إن ويقول: وأشباهه، الحالج من كان كالذي بالحلول وقالوا: بالقطب فقالوا: الصوفية
امللة ألحكام مجدد رجل ظهور إىل يشريون أكثرهم خلدون ابن عارصوا الذين املتصوفة

… ظهوره ويتحينون الحق، ومراسم
أسباب إىل ال نجاحه يرجع املهدية دعاة من نجح من أن خلدون ابن رأي ومن
عنه، وتدافع تحميه قوية عصبية له أن عىل يرجع وإنما ذلك، ونحو وتنبؤات دينية،

وغريهم. والقرامطة للفاطميني حدث كالذي
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قتل من منهم كان ولذلك عصبيته؛ ضعف إىل يعود ففشله منهم فشل من وأما
امللك أن وهو آخر، محل يف أثبتها التي خلدون ابن لنظرية وفاًقا وذلك هرب من ومنهم
األمويني لتعصب أمية بني دولة قامت هذا وعىل العصبية، من أساس عىل إال يقوم ال
املأثور: الحديث يف الرس هو وهذا لها، الخراسانيني لتعصب العباس دولة وقامت لها،
املعلول مع العلة تدور ولذلك لهم؛ القرشيني عصبية ذلك يف والرس قريش»، من «األئمة
الذين األتراك كالجنود أوىل فصاحبها قريش، عصبية من أقوى عصبية هناك كانت فإذا
عىل قامت أيًضا فاملهدية املصطنعة، الجنود من ذلك ونحو للمعتصم، يتعصبون كانوا

انقياًدا. أكثر للدين والناس بالدين، املهدية إلصاق قواها وقد العصبية، هذه أساس
سماها خلدون ابن عىل الرد يف الصديق بن محمد بن أحمد لألستاذ رسالة قرأت وقد
عىل طعنه يف خلدون ابن كالم فند وقد خلدون»، ابن كالم من املكنون الوهم «إبراز
ونقل التواتر، حد بلغت إنها وقال: األحاديث صحة وأثبت املهدي، يف الواردة األحاديث
لم إنه قال: خلدون ابن أن عليه، رده من وكان خلدون، ابن يذكرها لم أخرى أحاديث
رصاحة يف فسأله منه، األقل أو القليل إال املهدي يف وردت التي األحاديث هذه من يخلص
ذلك؛ يمكن ال كال تواتر؟ أو اشتهر إذا إال بالقليل يؤمن هل القليل، بذلك تصنع وماذا
مواضع يف احتج أنه يف أيًضا نقده ثم بعده، وال قبله أحد رآه وال الرأي هذا يرى ال ألنه
أتراه مقال، املخرج ذلك ويف واحد، مخرج إال لها ليس أفراد بأحاديث تاريخه من أخرى
كان لو يقبله لم هواه يوافق لم وإذا آحاد، حديث كان ولو قبله هواه الحديث وافق إذا
من مستقاة وأنها الحلول، يف الصوفية بعض رأي نسبة دعواه يف عليه رد ثم صحيًحا؟؟
يؤمن أنه قال: ثم الحلول، معنى يفهم لم خلدون ابن وأن صحيح غري هذا بأن الشيعة
مبتدع خلدون ابن وأن والحسنة، الصحيحة األحاديث من فيه ورد ملا املهدي بأحاديث
ال من ومنهم للجزئيات، هللا علم ومنكر كاملجسم، ببدعته كفر من منهم أقسام، واملبتدعة
وقد القبيل، هذا من خلدون ابن عدا وربما ذلك دون شيئًا ابتدع من وهو ببدعته يكفر
ابن عنه روى من كل يف الضعف أو الكذب دعواه يف خلدون ابن وخالف ذلك يف أطال
مثل: وجوده، يثبتون املهدي يف شعًرا قالوا العلم، أهل من جماعة عن وروى خلدون،

ف��اع��ت��ض��دا ن��ق��ل��ه ف��ي ك��ث��رة ذا وردا أي��ًض��ا ال��م��ه��دي وخ��ب��ر
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السيوطي: قول ومثل

ال��ك��ذب ع��ل��ى اج��ت��م��اع��ه��م إح��ال��ة ي��ج��ب ج��م ع��دد رواه وم��ا

إلخ إلخ …
فإنه القليل، إال املهدي يف الواردة األحاديث بضعف قال: قد خلدون ابن كان فلنئ
والظاهر أيًضا، العقل لحكم املتن مخالفة عىل ولكن وحده السند عىل ال هذا رد يف اعتمد
إذا الكثرية األحاديث ورفض العقل، حكم أيده إذا الواحد خرب قبول خلدون ابن مذهب أن
العالف، الهذيل وأبي كالنظام املعتزلة كبار طريقة كانت بعينها وهذه العقل، يؤيدها لم
النقد يف يعتمدون فاملحدثون املحدثني، طريقة غري خاصة طريقة الحديث يف فلهم
السند، نقد عىل فيعتمدون خلدون ابن رأيهم وعىل املعتزلة أما وحده، السند عىل واإلثبات
يف املهدي ظهور عىل بنيت التي الحسابات كل أن سيما وال املتن، يف العقل ويحكمون
الجمل وحساب والتنبؤات، واملالحم اليازرجات عىل استناًدا معني مكان ويف معني، وقت
نجحت ما منها سواء املهدية، حركات من حركة فكل يشء منها يصح ولم كذبها، ظهر
نجح وما طويلة، أو قصرية قرون بعد أو مهدها يف إما عليها، قىض قد تنجح لم وما
عىل ظلًما ملئت كما عدًال األرض يملئوا لم والحشاشني والقرامطة كالفاطميني منها
أنفسهم هم محتاجني حكمهم مدة يف وكانوا غريهم مثل مثلهم كان بل دعواهم، حساب
والظلم للعدل جعل هللا أن التجارب من نعلم ونحن بظلمهم، يذهب آخر مهدي إىل
إمام منها ليس هذه االجتماعية والقوانني لألشياء، الطبيعية كالقوانني اجتماعية قوانني
الطريق إنما املظالم، ليزيلوا أتباعه يحرك استتاره يف وهو السنني، مئات يعيش مسترت
العدل، إىل والطموح الظلم، من باأللم الناس يشعر اجتماعي مصلح ظهور هو الطبيعي
قبوًال، دعوته ازدادت الناس أمام عذب وكلما يكثرون، أتباعه يزال وال ويعذب فيضطهد
الفاسد. محل الصالح ويحل إزالتها، إىل دعا التي املظالم أو املظلمة فيزيل يقوى حتى
بني يكون وما كان ملا «اإلذاعة عنوانها املوضوع هذا يف أخرى رسالة قرأُت وقد
أقوال أيًضا فيها ذكر الحسيني، الحسن أبي بن أحمد أبي بن الطيب ألبي الساعة» يدي
واستخلص يشء، يف التحقيق من وليست زلها زلة أقواله وعند عليه، ورد خلدون ابن

كبرية. وزلة عظيمة جرأة ذلك إنكار وإن الزمان، آخر يف يظهر املهدي أن أخريًا
الساعة أرشاط من أنه يعتقدون ألنهم خطًرا؛ أقل املهدي يف فعقيدتهم السنيون وأما
الدين، يؤيد البيت أهل من رجل ظهور من الزمان آخر يف بد ال وأنه والدجال، كاملسيح
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ويكون املهدي، ويسمى اإلسالمية املمالك عىل ويستويل املسلمون، ويتبعه العدل ويظهر
ثم الدجال، فيقتل عيىس ينزل ثم أثره، عىل الساعة أرشاط من بعده وما الدجال خروج

ذلك. غري إىل باملهدي عيىس يأتم
املهدي، أنه يدعي خارج كل كان الوقت معلوم غري الزمان آخر أو الساعة كانت وملا
سماه ذلك صحة يف كتابًا الشوكاني اإلمام كتب وقد ذلك، غري إىل الزمان آخر عالمة وأنه

واملسيح. والدجال املنتظر يف جاء ما تواتر يف التوضيح
نجح من أن ويف املهدوية، األحاديث هذه ضعف يف خلدون ابن رأي يرى ممن وأنا
وضعفهم، أتباعه لقلة فشل من وفشل وقوتهم، أتباعه لكثرة نجح إنما املهديني، من

لشيعتهم. خصومه نضعف وال لسنيته خلدون ابن ننرص ولسنا
خلدون ابن وكالم نعتقد حسبما وحده، للحق نرفض ما ونرفض نقبل ما نقبل إنما
لسندها، خلدون ابن ضعفها قد املهدي عن املروية األحاديث كانت ولنئ للعقل، أقرب
معصوم إمام يعقل كيف إذ للعقل مالءمتها عدم وهو لتضعيفها، آخر وجه فهناك
ينايف أيًضا الواقع إن بل ظلًما، ملئت كما عدًال األرض يمأل وأنه حدد، قد زمان يف يخرج
بل ظلًما، يرفع ولم عدًال يحقق لم دولة وأسس املهدية، دعاة من نجح من إن حتى ذلك،

ذلك. بينا كما واحدة، وسياسة واحد دين عىل عليهم واملثور الثائرون كان
اململكة نظام عىل باطنية مملكة — خلدون ابن قال كما — الصوفية نظم وقد
رأسهم وعىل والنجباء والنقباء واألبدال األوتاد منهم ألقابًا أصحابها ولقبوا الظاهرية،
وما كان ما يعلم القطب وهذا املوظفون، يرتقي كما املناصب يف يرتقون وهم القطب،
األوتاد لها: يقال هللا أولياء من طائفة الوجود يف «هل تيمية: ابن أحمد سئل وقد يكون
ورئيس النجباء، لها: يقال وخالفها النقباء، لها: يقال وغريها األبدال لها: يقال وأخرى
البدع من األسماء هذه إطالق إن فقال: الجامع؟ الفرد الغوث القطب له: يقال الكل عىل
وال هللا، كتاب يف أصل ال وضالل كذب كله ذلك بل سلطان، من بها هللا أنزل ما التي
الذين املتقدمني الكبار الشيوخ من وال األمة، سلف من أحد قاله وال ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سنة
اْلَغيَْب َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمن يَْعَلُم الَّ ﴿ُقل يقول: تعاىل وهللا بهم، لالقتداء يصلحون
الَّ ﴿ُقل ويقول: اْلَغيَْب﴾، أَْعَلُم َوَال ِهللا َخَزاِئُن ِعنِدي َلُكْم أَُقوُل الَّ ﴿ُقل ويقول: هللاُ﴾، إِالَّ
َوَما اْلَخرْيِ ِمَن َالْستَْكثَْرُت اْلَغيَْب أَْعَلُم ُكنُت َوَلْو هللاُ َشاءَ َما إِالَّ ا َرضٍّ َوَال نَْفًعا ِلنَْفِيس أَْمِلُك

وءُ﴾. السُّ ِنَي َمسَّ
كمراسيم مراسيم الصوفية بعض أقام وقد هذا، تيمية ابن بقول الوهابيون قال وقد
يبايع كما الباطن، دولة يف يبايع أن القطب لصحة تجب إنه وقالوا: الظاهرية، الدولة
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وهؤالء موضوعة، كلها البدال أحاديث إن الجوزي: ابن قال وقد الظاهر، دولة يف الخليفة
وقد رجًال، مكانه هللا أبدل رجل منهم مات كلما أربعون أنهم يزعمون الذين األبدال
الباطن علم يعلم كان إذ الخرض، بأخبار وغريهم واألبدال األقطاب عن األخبار هذه ربطوا
كل يف مسترت حي أنه وزعموا الظاهر، علم يعلم كان — السالم عليه — موىس حني عىل

زمان!
وفرقة بعض مع بعضهم وتعاون الفتوة نظام العثمانية الدولة يف نقرأ وأخريًا
صدى منها فنسمع خفية، وتعاليم رسية نظم من ذلك ونحو والنقشبندية، البكطاشية
أوروبا يف اإلسماعيلية املبادئ لتأثري صًدى كانت ربما بل ودعواتهم، اإلسماعيلية ألنظمة
بني تأثري للقرامطة كان ربما بل والجمعيات، األديرة نظم يف تعاليمهم يشبه ما فهناك

ذلك. عن األيام تكشف وربما اليسوعية، الرهبنة نظم يف
املرىض عىل لتوزع الفقراء؛ عىل رضائب فرض القرامطة مبادئ من كان وقد
نقل وكم الحديثة، النقابات عمل يشبه يشء وهو الرضورة عند منهم واملحتاجني
اإلسماعييل النظام منها فلعل أنظمة، من املسلمني مع حروبهم يف الصليبيون

األوروبية. الجمعيات ساد الذي والديمقراطي
بمصيبتني األسف مع وإصابته اإلسالم، تاريخ يف املهدوية لعبت كيف نرى هذا من

كبريتني:
املتتالية. الثورات بهذه كبريًا إضعاًفا املسلمني شأن إضعاف إحداهما:

رضران وهما عقولهم، أضعف مما بينهم واألوهام األساطري هذه بنرش وثانيتهما:
كبريان.

الشعراني رواه كالذي تعاليمه وتلقي باملهدي، فعًال االتصال الناس يعتقد ما وكثريًا
صديق وهو الجمعية هذه أفراد أحد كان وأنه صوفية، روحية اجتماعات هناك أن من
دمشق، يف يقيم كان حداثته يف هو بأنه أفىضإليه العراقي حسن الشيخ واسمه للشعراني
من يستفرس وأنه والزهادة، الذكر أساليب عنه وأخذ عنده أسبوًعا املهدي أضاف وأنه
سن كان فقد العمر، طول له سبب االتصال هذا وأن عليه، أشكل ما كل عن املهدي

سنة. ١٢٧ العمر من يبلغ الحديث بهذا تحدث عندما العراقي
وهناك دخولها، من ومنعوه مرص إىل رجع ثم والصني، الهند إىل ذلك بعد ساح وقد
تمأل الفكرة هذه كانت وقد واملختفني، واألئمة باملهدي االتصال حول كثرية قصص
سئل أنه عىل يدور السؤال وكان الهيثمي، حجر ابن فيها استُْفِتَي حتى الناس أذهان
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بظهوره املوعود املنتظر املهدي أنه سنة أربعني منذ مات رجل يف يعتقدون طائفة عن
ذلك سبب وقد ذلك، يف قوله فما كفر فقد مهديته أنكر من أن ويعتقدون الزمان، آخر
املهدي عالمات يف املخترص «القول سماه واملهدوية املهدي أحاديث يف كتابًا وضع أنه

املنتظر».
وقد حج، حني مكة يف املوضوع هذا يف كبريًا درًسا ألقى أن ذلك جراء من كان وقد
يف ظهروا الهنود رجال بعض أن اإلسالم فرق عن ألفه كتاب يف املسترشقني بعض ذكر
ونفى الدعوة، هذه دعا الجونبوري محمد الشيخ يدعى رجل بينهم املهدية َعُوا وادَّ الهند،

ذلك. أمثال من كثري إىل ،١٥٠٥ سنة وتويف الهند، بالد من
الفتن إثارة يف تنقطع ال دائمة حركة املهدوية الحركة هذه كانت فقد الجملة وعىل
التنبه أن ونرجو تاريخهم، وجه لتغري بفنائها املسلمني عىل هللا من قد كان ولم والقالقل،

األساطري. هذه عىل يقيض الكبري القومي والوعي الحديث
اإلمام إىل الدعوة من أوساطه يف شاع ما سببها الفكرية املعري ثورة كانت وربما
بإمام يؤمن ال إنه وقال: ذلك عىل العالء أبو فثار عنه، التعاليم وتلقي املنتظر، واملهدي
يف وقال مكان، أعىل وإحالله العقل تقدير يف أكثر ولذلك بالعقل؛ يؤمن وإنما مهدي وال

قوله: ذلك أوضح من كثرية أبياتًا ذلك

ال��خ��رس��اء ال��ك��ت��ي��ب��ة ف��ي ن��اط��ق إم��ام ي��ق��وم أن ال��ن��اس ي��رت��ج��ي
وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ال��ع��ق��ل س��وى إم��ام ال ال��ظ��ن ك��ذب

كذب فقال: منتظر، مهدي من محيطه يف يشاع كان ما هو إليه يشري الذي فاإلمام
وقوله: العقل هو اإلمام إنما الناس

ط��رف أخ��ب��اره��م م��ن وع��ن��دي إال زم��ن ب��ن��و ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ك��ان م��ا
ع��رف��وا وال ط��اب��وا ال أف��ادوا وال ك��رم��وا م��ا ال��ق��وم أن ال��ع��ق��ل ي��خ��ب��ر
اق��ت��رف��وا ب��م��ا ج��وزوا إن ي��ف��وزون وال ض��الل��ت��ه��م ف��ي وم��اج��وا ط��وي��ًال ع��اش��وا
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وقوله:

راج ال��م��ه��ي��م��ي��ن غ��ي��ر ي��رج��ون وال ب��ه��دي��ه ت��ه��دوا ال��ع��ق��ل س��ب��ي��ل ف��ي خ��ذوا
ب��س��داد ح��ج��ي م��ن ك��ل م��م��ت��ع ف��إن��ه ال��م��ل��ي��ك ن��ور ت��ط��ف��ئ��وا وال

وقوله:

ش��ي��ط��ان ال��وال��ي��ن م��ن م��ص��ر ك��ل ف��ي م��س��ل��ط��ة ش��ي��اط��ي��ن األن��ام س��اس
م��ب��ط��ان وه��و خ��م��ًرا ي��ش��رب ب��ات إن ك��ل��ه��م ال��ن��اس خ��م��ص ي��ح��ف��ل ل��ي��س م��ن

وقال:

ال��ن��س��اء ي��غ��ط ح��ي��ل��ة ب��ص��اح��ب ح��ر وأن��ت غ��ررت ق��د روي��دك
م��س��اء ع��ن��د ع��ل��ى وي��ش��رب��ه��ا ص��ب��ًح��ا ال��ص��ه��ب��اء ف��ي��ك��م ي��ح��رم

إلخ. …
استعمال إىل ويدعو وفسادهم، الناس وظلم مسترت، إمام إىل الدعاة قيام يصور فهو

هللا. أمر كما العقل

ويسمونه نرصانيٍّا أبوه أو هو وكان أسلم، من عىل املهدي كلمة مرص يف أطلقت وأخريًا
وقد املهدي، الحنفي محمد الشيخ املشهور كالشيخ وذلك املهدي، بدل املهتدي سوريا يف
األزهر، الجامع ويل حتى يتفقه زال وما األزهر يف وتعلم فأسلم أقباط قوم من كان
يجري الذي الديوان رتبوا وملا دخولهم، عند بالفرنسيني واتصل األمور، يف يتداخل وكان
يف يقصدونه الناس وكان إليه، املشار هو وكان ديوانهم، يف جعلوه املسلمني بني األحكام
أغنام من بالهدايا الفالحون إليه ويأتي شفاعاته، وتقبل وأمامه حوله ويمشون الحوائج
واختاره فيه، والتدريس األزهر مشيخة يف واستمر عظيًما، ثراءً وأثرى ذلك ونحو وسمن
انتقض رجع ملا الوهابيني، ملحاربة الحجاز إىل طوسون ابنه مع ليسافر باشا عيل محمد

كان. ما آخر إىل فعزل األزهر، عليه
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مدرسة يف لنا أستاذًا وكان املهدي، محمد األستاذ شيخنا اللقب بهذا لقب وممن
ولذلك نرصاني؛ أصل من كان وقد إليه، املقربني عبده محمد الشيخ تالميذ وأحد القضاء

زيكو. املهدي محمد الشيخ يسمى كان
املهدية. وفكرة التشيع لفكرة املاهية النتائج هي ذكرناها التي الثورات هذه

والعلوم، الفنون إىل ترسبت ومهدوية شيعة أفكار فهناك املدى، بعيدة نتائج وهناك
التفسريات وخاصة التفسري يف نجدها استخراجها، املدقق الباحث عىل يصعب حتى
أحاديث كبعض بإحكام وضعت التي األحاديث ويف القرآنية، اآليات لبعض الرمزية
ذلك، وغري الساعة أرشاط من وكونه ظهوره وموعد املهدي، أخبار يف وغريه الحاكم رواها
وكأفكار األقطاب، فكرة عىل املهدي فكرة وتطبيقهم التصوف عىل املنسوبة اآلراء وهناك

األئمة. يف املهديون قاله ملا تشبيًها الحلول يف الحالج
وكلما وغريهما. هانئ وابن املتنبي أشعار يف والفاطمية القرامطة تعاليم وهناك
قريبة للتشيع ومعان للشعراء، أشعار بني يربطوا أن التدقيق بعد أمكنهم الباحثون جد
شيعي فاريس فن إىل تصميماتها بعض يف تنزع األحيان بعض يف الفنون وإن الشبه.
تتعارك، التي والحيوانات النباتات ورسم املحفور، الخشب وكطابع املقرنصة كاملحاريب
زاهيًا تلوينًا األحداث تلون شيعية مهدوية نزعة فرتى العبث كل به عبث فقد التاريخ أما
فاطمة، إىل الفاطميني نسب يف رأينا كالذي قائًما، أسود تلوينًا يلونها سني ومن بديًعا،
يستخرج يوم وكل اإلنكار، كل ينكره من ومنهم اإليمان، كل بصحته يؤمن من منهم
فيه نرى النحو وحتى املختلفة، والفنون العلوم إىل الشيعية القضايا ترسب الباحثون
ومثل طالب، أبي بن عيل عن الدؤيل األسود أبي إىل وضعه كنسبة أيًضا النزعة هذه

… إلخ لها حسن أبا وال قضية بقولهم: تمثيلهم
األحوال وتطور املخزن، الطويل التاريخ هذا من عربة للمسلمني فلعل حال كل وعىل
مختف أمام العقول عىل يجوز ال فأصبح العقليات وتغريت تغري، قد الزمان أن عىل يدلنا
بالحجج اإلقناع وحل األولياء محل والزعماء واملصلحون القادة وحل منتظر، مهدي أو

والتخرصات. اإلرهاصات محل
اليازرجات عىل واالعتماد والتكهنات، التنبؤات محل اإلصالحات إىل والدعوة

األوهام. قلت الوعي وزاد العقل كرب وكلما والتنجيمات،
الرأي إىل واإلصغاء األستار، وكشف األخبار تتحرى التي الحارض الجيل عقلية إن
من ويوحي الخفاء، يف يعيش معصوم بإمام تؤمن أن يمكن ال يعارضه وما يؤيده وما
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املعصوم باإلمام زمنه تقدم الذي العالء أبو كفر ولذلك والنواهي؛ باألوامر ستار وراء
تقديس عدم لزومياته يف وأشاع العقل، سلطان إال سلطان وال العقل إال إمام ال وقال:
التابعني للحمدانيني يخضع البالد من حوله ما رأى إذ رأينا كما ذلك يف وأفاض اإلمام
باإللحاح اإللحاح فقابل معصوم، بإمام الدعاة وقول الدعاة لداعي ويخضع للفاطميني،

املكشوف. إىل بالدعوة الخفاء إىل والدعوة
شيعيني من حطٍّا وال لسنيني تأييًدا ال الحق إال هذا ببحثي أقصد لم أنني والحق
السنيني الخلفاء نقدت الحكم يف لهم مكن أيام وسلوكهم دعوتهم يف الشيعني نقدت فكما
ومذهب، مذهب بني عندي فرق فال شديًدا، تنكيًال بهم والتنكيل للعلويني، اضطهادهم يف
هناك يكون وقد التحقيق، من يمكني ما بقدر تاريخيٍّا بحثًا وبحثت أردت الحق وإنما
الشيعة. عقائد وصفت التي السنية الكتب عىل اعتمدت ما أكثر يف اعتمدت أني يف عيلَّ لوم
الفاطميني وتعاليم والقرامطة اإلسماعيلية عن األصلية املصادر أن ذلك يف وعذري
سلوكهم، يف نقدهم منصف ينكر فال عقيدتهم كانت ومهما يل. بالنسبة قليلة واملوحدين

الظلم. من املنفرون العدل دعاة وأنهم خصوًصا
السيايس وتأثريها تاريخها، حيث من املسائل يبحث باحث بني أفرق أن وأحب
أهل فعل ماذا يهمه ال فاملؤرخ نقده، أو مذهب تأييد يف يخطب داع وبني واالجتماعي
النتائج كانت مهما التاريخي البحث يهمه إنما باطل، أو حق عىل هم وهل املذهب هذا
وال االستنتاج، يف غلطة أو سنده لضعف إما ينقد أن فيجب نقد وإذا بيضاء، أو سوداء
لغاية يدعو فإنما الداعي أما عليها. املذهب أهل تواضع التي العواطف أساس عىل ينقد
لهذا الحق؛ حسب عىل ال يهواه ما حسب عىل ضده كان ما يفرس أن ويحاول معينة،
وظهره وضحاه اإلسالم فجر يف أو الرسالة، هذه يف كالمي يف كان إذا األسف كل أسف
دعاية نتائج ال تاريخية نتائج النتائج هذه أن لهم وأقرر الشيعيني، إخواننا يغضب ما
بني العداوة عىل القضاء من هذا مع نفيس إىل أحب وليس عليه هي ما عىل فليتقبلوها
ذلك أجل ومن الزمن، هذا يف خصوًصا الصداقة إىل أحوجنا فما والشيعيني. السنيني
جديدة فتن إثارة أريد ولست أتمنى، ما غاية ألنه التقريب؛ جماعة إىل باالنضمام رحبت

والباحثني. للعلماء الحق وجه أبني أن أردت وإنما القديمة، الفتن إىل
مستقيم. رصاط إىل يشاء من يهدي وهللا
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البابية ظهور ١٨٤٤

الباب بأتباع الفتك ١٨٥٠
السودان يف املهدي ظهور ١٨٧٠

االستواء خط مقاطعة يخضعون املهديون ١٨٨٨
درمان أم يف املهديني عىل يقيض كتشنر ١٨٩٦
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